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Resumo 

Nesta dissertação aborda-se a centralidade da comunicação na obra de Boaventura de Sou

sa Santos, sobre o pano de fundo da construção intercultural. 

O conceito de comunicação (e o exercício da metacomunicação) está intimamente ligado à 

possibilidade de pensar Educação, qualquer que seja o entendimento que se tem acerca de uma e de 

outra. 

Numa relação de funcionalidade ou de disfuncionalidade, um conceito vive muito do outro. 

Em Boaventura de Sousa Santos a preocupação de aproximação entre sujeitos expressa-se 

no conteúdo e na forma. O que diz flui no como diz. 

A história da educação escolar tem sido uma história de objectualização de sujeitos. Mais 

do que de ruptura com o senso comum tem sido uma história que se tem servido da ruptura e do 

senso comum (não esclarecido) na construção histórica de uma comunicação separadora. 

Perturbar esse caminho ao sabor do encontro eu-tu é a estratégia para que Sousa Santos 

carreia todos os seus recursos expressivos-discursivos. 

Schiller (in Habermas, 1990), na sua primeira crítica estética da modernidade, esboça uma 

utopia estética que atribui à arte um papel social revolucionário: arte como poder emancipador e 

como razão comunicacional que se irá realizar no Estado estético do futuro. Assim, elegendo a arte 

como meio de formação do género humano refere que a totalidade do carácter tem de ser encon

trada no povo que deve ser capaz e digno de trocar o Estado da necessidade pelo Estado estético. 

Sousa Santos, por seu lado, refere-se ao regresso à contemplação em contraponto à condição mo

derna de exploração da natureza. Mas... como fazer isso acontecer? Como tornar esta utopia reali

zável? Pela elevação das condições (infra-estruturais, no sentido marxista) de comunicação ao es

tádio igualitário de usufruto e participação na produção de bens culturais (que incluem os tecnológi

cos) através da educação? 

Atento aos problemas dos outros, a reflexão teórica de Boaventura de Sousa Santos move-se 

na capacidade de problematizar com grande elevação estética. 

Essa problematização vigorosa segue uma linha de cada vez maior proximidade dos pro

blemas de quem, pagando a ciência e sofrendo-lhe os produtos, não tem direito a condições de to

mada de consciência do poder da linguagem na dinâmica reconstrutiva do fenómeno da reflexivida

de ao nível da transformação do pensamento e das práticas. 



Um esforço intertextual, no âmbito da produção escrita do autor, evidencia uma articulação 

entre as propostas teóricas e os textos de intervenção mais explícita e tematicamente direccionada, 

no que se promove uma ligação endógena teoria-acção. Mas, se no que diz respeito ao percurso 

temático, essa tensão aproximativa é congruente com a construção conceptual da "dupla ruptura 

epistemológica", a linguagem em que ela se materializa (com todos os atributos que atrás se refe

rem), ao promover um certo nível de comunicação, não restringirá esta a uma elite fechada em "jo

gos de linguagem" que melhor perpetuam a incomensurabilidade entre as "formas de vida" que lhe 

correspondem e aquelas outras em nome das quais essa linguagem se autoriza a falar, sem ela 

própria se abrir a caminhos de acessibilidade na via da redistribuição do imenso poder contido e 

exercido por uma linguagem hegemónica? Afinal é com um discurso hegemónico que eu questiono 

a hegemonia. 

Este é o dilema que, assumidamente, atravessa esta dissertação e que faz dela, sobretudo, 

um espaço de problematização. 



Abstract 

The subject of this thesis, which takes intercultural construction as its background, is the 

centrality of communication in the work of Boaventura Sousa Santos. 

The concept of communication (and the exercise of metacommnication) is intimately linked 

to the possibility of thinking education, whatever one thinks with regard to either one or the other. 

In a functional or dis-functional relationship, each concept lives much on the basis of the 

other. 

In Boaventura Sousa Santos, the concern with the coming together of subjects expresses it

self in both content and form. What he says flows in the way he says it. 

The history of school education has been a history of the objectification of subjects. More 

than rupture with common sense, it has been a history that has taken advantage of rupture and (non-

clarified) common sense in the historical construction of a form of communication which separates. 

To perturb this process by way of bringing together you-and-l is the strategy towards which 

Sousa Santos has directed all of his discursive resources. 

Schiller (in Habermas, 1990), in his first aesthetic critique of modernity, sets forth an aes

thetic utopia which attributes to art a revolutionary social role: art as an emancipating power and as 

a communicational reason that will come to fruition in the aesthetic state of the future. Thus, in elect

ing art as a means of the education of the human being, he argues that the totality of character has 

to be found in the people which should be capable and worthy of exchanging the state of necessity 

for the aesthetic state. Sousa Santos, in turn, refers to a return to contemplation as a counterpoint to 

the modern condition of the exploitation of nature. But ...how to make this happen? How does one 

make this utopia come about? Through the elevation of the conditions (infrastructures, in the Marxist 

sense) of communication to the egalitarian state of the utilisation and participation in the production 

of cultural goods (that include technological ones?) through education? 

Attentive to the problems of others, the theoretical reflection of Boaventura de Sousa Sahtos 

gains currency from its capacity to problematise from an enhanced aesthetic posture. 

This vigorous problematisation comes in the wake of an increasing proximity to the problems 

of he/she who, in paying for science and suffering its results, has no right to the conditions necessary 

for becoming aware of the 

power of language in the reconstructive dynamic of the phenomenon of reflexivity at the level of the 
transformation of thought and of practices. 

An inter-textual effort, within the scope of the written production of the author, shows an ar

ticulation between the theoretical proposals and the texts of more explicit and thematically directed 



intervention, thus promoting an endogenous link between theory and action. But, if with regard to this 

thematic journey, this growing tension is congruent with the conceptual construction of the "double 

epistemological break", the language in which it is materialised (with all the attributes referred to 

above), on promoting a certain level of communication, does not restrict itself to a closed elite play

ing "language games". Would not such games better perpetuate the incommensurability between the 

"life forms" which correspond to it and others in the name of which this language is authorised to 

speak, without opening itself to making accessible the redistribution of the immense power contained 

and exercised by a hegemonic language? In the end, it is with a hegemonic discourse that I ques

tion hegemony. 
This is the dilemma that, admittedly, is present in this thesis and which makes it, above all, a 

space for problematisation. 



RÉSUMÉ 

Ce travail verse la centrante de la communication dans l'oeuvre dé Boaventura Sousa 

Santos dans le cadre de la construction interculturelle. 

Le concept de communication (et aussi l'exercice de la métacommunication) est intimement 

lié à la possibilité de penser Education, quoi que soit la compréhension qu'on aie de l'une et de 

l'autre. 

Dans une relation de fonctionnalité ou de disfonctionnalité, ces deux concepts sont étroitement unis. 

Dans l'œuvre de Boaventura de Sousa Santos, la préocupation de proximité entre des sujets est 

visible soit an ce qui concerne le contenu soit an ce qui concerne la forme. Ce qu'il dit coule dans sa 

façon particulière de le dire. 

L'histoire de l'éducation scolaire est une histoire d'objectualisation de sujets. Plus que rup

ture du sens commun elle est une histoire qui se nourrit de la rupture et du sens commun (non éclai

rée) dans la construction historique d'une communication qui écarte. 

Perturber ce chemin au rithme de la rencontre moi-toi est la stratégie vers laquelle Sousa Santos 

apporte tous ses recours expréssifs-discourssifs. 

Schiller (in Habermas, 1990), dans sa première critique esthétique de la modernité, esquisse 

une utopie esthétique qui atribue à l'art un rôle social révolutionnaire: l'art comme pouvoir 

emmancipateur et comme raison communicationnelle qui se réalisera dans l'état esthétique du futur. 

En élisant l'art comme moyen de formation du genre humain, il dit que la totalité du caractère doit 

être rencontrée dans le peuple qui doit être digne et capable de substituer l'état de nécessité par 

l'état esthétique. Sousa Santos, propose le retour à la contemplation, comme alternative à la 

condition moderne de l'exploitation de la nature. Mais, comment réussir cette idée? Comment rendre 

cette utopie réalisable? En améliorant les conditions (infra-structurelles, dans le sens marxiste) de 

communication à l'état égalitaire d'usage et participation dans la production de biens culturels (qui 

comprennent les biens technologiques), par l'éducation? I 

Attentif aux problèmes des autres, la réflexion théorique de Boaventura de Sousa Santos 

montre sa capacité de problématiser avec une grande élévation esthétique. 

Cette problématisation vigoureuse suit une ligne de plus en plus proche des problèmes de 

ceux qui paient la science en subissant ses produits mais qui n'ont pas droit aux conditions de prise 

de conscience du pouvoir du langage dans la dynamique reconstructive du phénomène de la 

réflexivité au niveau de la transformation de la pensée et des pratiques. 

Un effort intertextuel, dans le domaine de la production écrite de l'auteur, montre une 

articulation entre les propositions théoriques et les textes d'intervention plus claire et 



thèmatiquement directionnée, à partir de ce qu'il réussi a établir une liaison endogène théorie-action. 

Mais, si en ce qui concerne le parcours thématique, cette tension approximative est congruente avec 

la construction conceptuelle de la "double rupture épistemologique", le langage en ce qui elle se 

matérialise (avec tous les attributs qui viennent d'être mentionnés), entraînant un certain niveau de 

communication, ne réduira pas celle-ci à une élite fermé en des "jeux de langage" qui mieux 

perpectuent l'incommensurabilité entre les "façons de vivre" qui lui correspondent et celles-là au nom 

desquelles ce langage s'autorise à parler, sans qu'elle même s'ouvre aux chemins d'accessibilité 

dans la voie de la redistribution de l'imense pouvoir contenu et exercé par un langage 

hégémonique? En vérité, c'est avec un discours hégémonique que je questione l'hégémonie. 

Voici le dilemme dont je suis consciente, qui traverse ce travail et qui |ai t de lui un espace 

de problématisation. 

! 



Aos meus pais, que agarraram a vida 
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Ao Luís. 
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Se é possível, numa orientação de dissertação, o orientador en

contrar o ponto q. b., terá sido o que aconteceu. Nem a mais nem a 

menos. Só a inteligência e a experiência sensível de lidar com a 

loucura dos outros, integrandoa nas suas próprias incertezas, se 

permitem um tal estádio de comunicação. 

Este é o trabalho de um colectivo presencial e não presencial. 

Presencial, enquanto materialidade do encontro orientanda

orientador, perpassado pelo conselho paciente, esclarecido e ami

go deste último; 

Não presencial, porque a construção de um texto se faz também 

à custa dos sobressaltos produtivos a que o sujeita o seu leitor 

imaginado. 

"E PROIBIDA A ENTRADA 
A QUEM NÃO ANDAR 

ESPANTADO DE EXISTIR" 
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Se a música é intuição ou função intelectual? O melhor é ir mesmo pela 

linha de compromisso, proposta por Henri Bergson, no princípio do século 

XX: a música é um acto intelectual de intuição. 

O pior é este nosso jeito de 1er a vida a preto e branco. 
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Se não estou completamente seguro sobre o modo como começar um li
vro, tal deve-se ao facto de algo ser ainda para mim pouco claro. Eu gostaria 
de começar com os dados originais da filosofia, com frases escritas e ditas, 
com livros, por assim dizer. 

E aqui confrontamo-nos com a dificuldade do "tudo está em devir". Talvez 
seja esse o ponto onde se deve começar. 

L. Wittgenstein 

Teia é a metáfora com que me encontro para dar a perceber a relação se

quencial que resultou nesta produção escrita. 

A analogia com a tela da aranha, leve mas consistente quanto baste para 

captar o que necessita de alimento, tecida ao sabor dessa necessidade? 

Ou com a teia de Penélope, a designar o trabalho que recomeça indefinida

mente? 
As duas, seguramente, mais o sentimento vivo de tudo ser tão efémero. 

Só que a natureza da sua configuração não estará inscrita no meu código 

genético. Uma concepção aberta de método expressa-se numa sequencialidade, 

criativamente gerida na imprevisibilidade em que ela própria, nessa abertura, se 

gera. "Tudo está em devir"! 

«Convém, efectivamente, distinguir dois pólos irredutíveis da ideia de méto

do. Um corresponde às noções de "receita", "procedimento", "algoritmo", que des

crevem detalhadamente a concatenação do que deve ser feito. O outro fornece ne

cessariamente uma indicação particularizada dos actos a cumprir, mas somente no 

espírito dentro do qual a decisão deve ser tomada e do esquema global no qual as 

acções devem ocorrer» (G. Ganger, 1992). 
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O segundo polo da ideia de método tem implícita uma estratégia criativa, ca

paz de constantemente se renovar, e vive de uma atenção crítica inerente à vigi

lância epistemológica. 

Partindo do pressuposto de que a metodologia deverá estar sempre subordi

nada ao objecto de investigação, o problema é, pois, o da adequação do método 

de investigação às questões por esta levantadas. 

Ora a complexidade do estudo em causa não pode ser captada por um pa

radigma que a reduza. 

A orientação metodológica deste trabalho configura-se, por si, em objecto de 

procura e constante reconstrução e socorre-se dos contributos hermenêuticos que 

envolvem uma apreciação revista da natureza da linguagem e da sua significação 

na vida social, conferindo à hermenêutica, mais do que a condição de método de 

compreensão interpretativo, «um processo ontológico da expressão humana em 

operação, em que, através da mediação da linguagem, a vida intervém na própria 

vida» (Gadamer, 1976 in Giddens, 1996). 

A compreensão está ligada à linguagem. Compreender uma linguagem é ser 

capaz de viver nela - diz o autor, acima citado. E Apel (ob.cit), esclarece que os 

principais interesses da hermenêutica começam no contacto entre as diferentes 

"formas de vida" e os "jogos de linguagem" (certamente na lembrança de Wittgens

tein). O diálogo que é estabelecido quando duas culturas se encontram, não é dife

rente, em qualidade, daquele que está implícito em qualquer tradição vital ou "for

ma de vida" que está constantemente a "transcender-se". 

Um trabalho, cujo objecto de estudo está inevitavelmente contaminado por 

preocupações de esclarecimento e compreensão de como sobre "jogos de lingua

gem" se podem edificar pontes entre diferentes "formas de vida", não pode pres

cindir de uma reflexão que venha a abrir-se aos contributos dos autores (e são mui

tos) que estão na linha destas preocupações. 

I 



19 

Das Palavras - , mais do que um ponto de partida, é ponto de paragem 

para dar expressão escrita a um laborar lento do núcleo matricial da teia em que 

me fui tecendo. 

Revista a intenção de partida, de deixar para o final a entrevista com o autor 

em estudo, ela acontece como um segundo momento de acerto de contas com a 

reflexão decorrente do desenvolvimento de um percurso aberto às trocas recombi

nadas em que nos vamos deixando acontecer: assim, sem fronteiras interi

or/exterior (à maneira de Bakhtine), num fazer em que constantemente nos refa

zemos. Assim se deixa nascer o texto que, aqui, mais directamente interpela o tra

balho de S. Santos, acertado na função interrogativa da linguagem, esquadrinhado 

ao sabor de uma "conversa com" - "Por Outro Lado..." 

Este novo material empírico, em que se constitui o texto das respostas, tem 

geração numa reflexão provocada pelo texto das questões levantadas. 

O texto oral em que se configura o discurso das respostas é pontuado pela 

minha participação esporádica, que veicula as consequências de uma interpreta

ção que mobiliza já uma interacção com o pensamento do autor materializada no 

contacto com a sua obra escrita, isto é: que reverte (1) numa condição de escuta, 

enquanto acto compreensivo-activo, (2) que só pode ocorrer em função da mobili

zação de conteúdos em que se traduz a interpretação do pensamento do autor por 

contacto anterior com a sua obra escrita. 

Da ocorrência desta situação de comunicação em acto, transparece o exer

cício intencional anterior de uma leitura descentrada. Como ouvi algures, saber ler 

é deixar-se entrar no pensamento do autor. Já o adivinhava. Então acontece uma 

leitura crítica consequente, que não é o trabalho forçado da crítica em sujeição a 

uma qualquer obsessão contingente que se toma (sem crítica) como ordem natural, 

por obediente ao que condiz com o que, no momento, interessa ao cânone oficial. 

Daí que uma racionalidade que recomendaria para a entrevista um lugar 

anexo se veja confrontada com esta deslocação espacial, que é, de todo, temporal: 

o espaço-tempo de emergência dos fios (a teia) de intermediação entre um antes 
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(1 - Das Palavras) e um depois: os capítulos subsequentes vivem já de uma re

flexão alargada a um "material empírico provocado" (configurado na reacção - as 

respostas (R) - ao texto interpelador), por seu lado "provocador" de uma leitura 

complexificada, pelo alargamento da natureza dos pontos de partida, dos seus en

contros e desencontros. 

' O "desrespeito" eventual pela regra segundo a qual uma citação de certa 

dimensão se deve destacar em termos espaciais (alargando as margens, p.ex.), 

não acontece pelo puro gosto de insubmissão, mas por coerência com a natureza 

de um texto em que muitas vezes a citação acontece em estreita continuidade do 

texto, numa operação de completamento que a obediência à regra de mudança de 

modalidade espacial não comportaria, isto é: introduzir essa descontinuidade espa

cial, em certas circunstâncias do uso da citação, reverteria, neste caso, em desfa

vor da continuidade de sentido. 

Quis também parecer-nos que o desafio de estudar um aspecto da obra de 

um autor contemporâneo, que está a produzir, implica discutir com ele, num primei

ro momento, no campo dele. 

Sobretudo a partir do capítulo 4, o desenvolvimento da reflexão inscreve-se 

no eixo aberto pela entrevista, que se matiza e prolonga ao ritmo dos apelos a uma 

"sociologia das ausências" que leva aos lugares que, em S. Santos são da escrita 

e, à medida das limitações do meu entendimento das palavras e das coisas, aos 

lugares da escrita dos outros significativos que essa escrita, clara ou implicita

mente, mobiliza - testemunho metodológico de uma espécie de cumplicidade de 

sensibilidades. 

Referindo-se às dificuldades de análise do autor contemporâneo, Umberto 

Eco refere em Como Fazer uma Tese que, «ou queremos fazer uma tese remen

dada, repetindo simplesmente o que disseram outros críticos e então não há mais 

nada a dizer, ou queremos dizer algo de novo e então apercebemo-nos (...) que 

paVa o autor moderno as opiniões são ainda vagas, discordantes, a nossa capaci

dade crítica é falseada pela falta de perspectiva e tudo se torna muito difícil». Mas 
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é possível conduzir a análise sobre um autor contemporâneo com a mesma pro

fundidade com que se trabalha um autor antigo (ob.cit.: 26, 27). 

Jogando na flexibilidade que me confere a opção de rejeição da receita algo

rítmica, enquanto método de construção da dissertação, a parte inicial do percurso 

caracterizou-se pelo compromisso entre o caminho de ir analisando os textos de 

pendor mais interventivo, à luz dos textos mais teóricos que, por sua vez, remetem 

para outros autores; e o andar inverso: analisar os textos mais teóricos, remetendo 

(como ilustração) para os textos de intervenção, da qual são suporte. Isto, sem 

perda de consciência epistemológica crítica, quanto ao artifício desta relação cate

gorial, mas que funcionou enquanto comportamento metodológico preliminar, aber

to à sua contínua reformulação, pontuada sempre que, no percurso do trabalho, se 

o viu por conveniente. 

Curiosamente (e por referência a um aspecto muito circunstanciado da aná

lise textual), à medida que ia tentando identificar imagens recorrentes, metáforas -

para depois seleccionar, em função do objecto de estudo - ia tomando consciência 

da "interferência estrutural do sujeito no objecto observado". A minha implicação le

vava a adiantar-me na leitura, perdendo-me da intenção inicial e, de novo, ao retor

no a uma leitura mais dirigida para essa identificação. 

Mas, também aqui, uma coisa e outra se interpenetram: essa leitura, que 

começa com uma intenção e dela se descola, por implicação, é produtiva na com

preensão dessas imagens; ao mesmo tempo que a identificação dessas imagens 

recorrentes me dão outra compreensão do texto, movendo-me entre uma leitura 

"espontânea" e uma leitura "controlada". No que «a distinção sujeito/objecto vai 

perdendo os seus contornos dicotómicos e assume a forma de um continuum» (S. 

Santos, 1987). 

Ao contrário do diálogo em Bakhtine (que, mais do que algo a que se che

gue, é ponto de partida), a consciência do percurso (o método) não é tanto ponto 

de partida, mas antes lugares de chegada em que reverte um comportamento re-
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trospectivo. Fazer o caminho a andar, é o relançar constante do pensamento, rumo 

a essa linha difusa e sempre a haver que é a imaginação de um horizonte. 

Escrever uma dissertação é um exercício de comunicação que, na circuns

tância, remete para um caso de meta-comunicação. Recorrendo ainda a Eco, po

dem dizer-se coisas, de uma maneira nova, sobre comunicação, estudando o modo 

como outra pessoa se preocupou com a comunicação. E, depois, «o que conta 
não são os métodos e as técnicas, mas uma certa sensibilidade para os pro
blemas e uma paixão ardente por eles; ou, como diziam os gregos, o Dom na
tural de experimentar admiração» (K. Popper in G. Geimonat: 186). 

Ou, dito de outro modo, à maneira (emocional) de Bourdieu: «O trabalho ci

entífico, não se faz com os bons sentimentos, faz-se com paixões. Para traba

lhar é preciso estar em cólera. É preciso também trabalhar para controlar a 

cólera», (in Maggiori, 2002). 

f 
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I 

1 
DAS PALAVRAS 

«O texto de fruição só pode ser 
atingido por outro texto de fruição» 

R. Barthes 
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Sim, 

conheço 

a força das palavras, 

menos que nada, 

e no entanto 

se eu chamasse 

quem dentre os homens me ouviria 

sem palavras? 
Carlos de Oliveira 
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J 

1.1. 
O texto, o prazer e a fruição 

"Existe a ideia de que o prazer é uma coisa 
simples, e é por isso que o reivindicam ou o des
prezam" (R. Barthes). 

S e eu abrisse logo o jogo sobre a relação de sedução que me encaminha 

para a obra de Boaventura Sousa Santos, certamente não passaria daqui, 

pelo que poderia ser de ofensivo à exigência racional da Ciência que apreciará o 

que digo. E, naturalmente, me solicitaria justificação, segundo uma lógica de pen

samento outra, que não a que subjaz ao que pensei: pedido eventual de demons

tração fundada em proposições evidentes, num âmbito que as não comporta por 

não pretender conduzir o pensamento à conclusão verdadeira que alicerça toda a 

lógica formal. É que o ressurgimento vigoroso e renovado da noção aristotélica de 

dialéctica, num contexto histórico que nada tem que ver com o do seu primordial 

surgimento (a história do pensamento é também feita deste vai e vem que nurlca 

vem como foi), se reabriu espaço à consideração do raciocínio dialéctico, expresso 

por argumentação dialéctica1, configura ainda uma condição de subalternidade 

face a um raciocínio demonstrativo dominante que, na actividade científica, aniqui

lou a equiparação (e o efeito de complementaridade) do analítico e do dialéctico 

1 Na nota de encerramento do Colóquio Internacional "Moderno/Pós-Modemo" (1988) refere-se o 
realce que, no domínio da Ética foi dado à natureza plural dos horizontes de experiência tanto indi-
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quer pelas mãos do Cristianismo (um só Deus, uma só Verdade) quer pelas mãos 

do Racionalismo exigente de demonstração analítica, na busca de univocidade in

discutível. 

Mas, apesar das muitas provas fornecidas pelos metodólogos que buscam 

critérios universais de demarcação do que é científico do que não obedece a esses 

critérios de Verdade, a Ciência não pode ser verdadeiramente distinguida de outros 

géneros de conhecimento, a não ser de modo convencional e, ao mesmo tempo, 

condicionado por um juízo de valor. 

«Convencional, porque é, de facto, uma questão de convenção reconhecer 

validade universal a determinados ideais (de ciência aceites); condicionado por um 

juízo de valor porque a escolha de toda a convenção é axiologicamente condiciona

da» (Amsterdamski, 1996: 196). 

«O texto de fruição só pode ser atingido por outro texto de 

fruição» (Barthes) ou de como começo a perceber porque é 

que hoje, epistemologicamente, se contam mais histórias do 

que se demonstram teses. 

Nessa altura eu tinha a crença inabalável de que, se não havia de mudar o 

mundo, haveria, ao menos, de ajudar a desvendar e a denunciar "a natureza de 

classe dos veredictos escolares" e, particularmente, a da crescente categorização 

"especial" de crianças em escolaridade obrigatória, ancorada numa muito bem cons

truída invisibilidade das razões fundas da sua determinação, estrategicamente forta

lecida à sombra do conhecimento e linguagem periciais. 

As questões epistemológicas matriciais à psicologização/patologização da in

tervenção educativa acrescentavam as minhas preocupações de esclarecimento do 

invisível que determina o visível carácter exponencial do chamado Ensino Especial 

vidual como colectiva, com a consequente importância atribuída hoje á argumentação como procès-
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Integrado, enquanto estratégia (socialmente legitimada) de selecção social, co-

ocorrente, em Portugal, à emergência e consolidação da escola de massas. 

A linguagem (criadora de necessidades e de objectos) e logo a questão mais 

vasta da comunicação, erigia-se como central a uma reflexão que, extravasando o 

âmbito da escola, nela encontra um espaço de concentração das suas implicações. 

É no quadro de um denodado fazer, pensar e dizer, que me vem ter às mãos 

uma fotocópia de Um Discurso Sobre as Ciências. Ainda não tinha sido publicado. 

Recorro a Barthes e ao seu O Prazer do Texto para melhor se entender o 

misto de identificação e de gozada perplexidade decorrente dessa primeira leitura: 

«Texto de prazer - aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cul

tura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura; 

texto de fruição - aquele que coloca em situação de perda, aquele que desconforta, 

faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência dos 

seus gostos, dos seus valores e das suas recordações, faz entrar em crise a sua 

relação com a linguagem» (p. 49, 50). 

Situada nesta ambivalência - o texto de Boaventura de Sousa Santos cum

pria essa dupla função - melhor entendi que «o texto de fruição só pode ser atingido 

por outro texto de fruição. Não se pode falar sobre este texto mas dentro dele. » (ob. 

cit.). E, dentro dele, o leitor tem o protagonismo de produtor. Foi isso o que senti. 

O recurso a uma lógica argumentativa, muito bem sustentada pela linguagem 

poética coexiste, produtivamente, no autor em estudo, com uma postura analítica. 

Estou em crer que a qualidade comunicativa da linguagem de Boaventura de 

Sousa Santos está ligada a essa condição poética. 

Não é, portanto, o caminho de qualquer simplificação terminológica/conceptual 

(a linguagem poética materializa um pensamento ultra-elaborado até à síntese) que 

lhe confere esse atributo, mas antes a sua condição estética. Estética de aproxima

ção que, nesse sentido, é ética: «o conhecimento-emancipação privilegia o próximo 

como forma de conhecer o real» (S. Santos, 2000: 108). 

so de instauração de novas formas de consenso. 
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«É através da linguagem que o poeta descobre o mundo, e o mundo que ele 
"deveras sente" não é de modo algum o que ele conhecia antes, o passado, mas um 
mundo que pela acção que o poeta exerce sobre a linguagem, e, reciprocamente, da 
linguagem sobre o poeta, se constitui revelando uma potencialidade infinita, um novo 
modo de ser aberto ao futuro. O poema (o texto) não exprime o real anterior, qual
quer coisa dada, um acontecimento - ele é o próprio acontecimento - , porquanto, 
na sua tensão para o imaginário, para o que não existe ainda, realiza o movimento 
que se apropria do real, que o produz». António Ramos Rosa 

Entre as Aristotélicas causas material, formal, efici
ente e final, a Ciência Moderna elege para a sua cruza
da explicativa a causa formal em detrimento de qual o 
fim das coisas. «É por esta via que o conhecimento ci
entífico rompe com o conhecimento do senso comum» 
S. Santos. 

A ruptura com o senso comum faz-se no quadro da antinomia sujei

to/objecto. A ruptura com a ruptura questiona a antinomia, move-se na procura 

(Hegeliana /Habermasiana) de comunicação entre sujeitos pelo caminho da sua 

desobjectualização (desalienação). Habermas (1990: 40ss) recorre a Hegel para a 

compreensão da dinâmica da cisão desta totalidade ética: 
«a dinâmica do destino resulta da desordem das condições de 

simetria e das relações recíprocas de reconhecimento de um con
texto de vida constituído intersubjectivamente do qual se isolou uma 
parte, tendo-se assim todas as outras também alienado de si mes
mas e da sua vida colectiva. É só com este tipo de separação de 
um mundo da vida compartilhada intersubjectivamente que é gera
da uma relação sujeito/objecto». 

A uma razão autoritária centrada no sujeito, Hegel opõe o poder unificante 

de uma intersubjectividade que se manifesta sob o título de Amor á Vida. «A posi

ção da relação reflexiva entre sujeito e objecto é ocupada por uma mediação em 

largo sentido comunicacional dos sujeitos entre si» (ibid). É nesta mediação que 

Boaventura de Sousa Santos joga forte. 
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I 
O conceito de comunicação (e o exercício da metacomunicação) está inti

mamente ligado à possibilidade de pensar (conceptualizar) Educação, qualquer 

que seja o entendimento que se tem acerca de uma e de outra. 
Numa relação de funcionalidade ou de disfuncionalidade, um conceito vive 

muito do outro. 
Em Boaventura de Sousa Santos a preocupação de aproximação entre su

jeitos expressa-se no conteúdo e na forma. O que diz flui no como diz. 

A história da educação escolar tem sido uma história de objectualização de 

sujeitos. Mais do que de ruptura com o senso comum tem sido uma história que se 

tem servido da ruptura e do senso comum (não esclarecido) na construção históri

ca de uma comunicação separadora. 

Perturbar esse caminho ao sabor do encontro Eu-Tu é a estratégia para que 

Sousa Santos carreia todos os seus recursos expressivos-discursivos. 

Schiller (in Habermas, 1990), na sua primeira crítica estética da modernida

de, esboça uma utopia estética que atribui à arte um papel social revolucionário: 

arte como poder emancipador e como razão comunicacional que se irá realizar no 

Estado estético do futuro. Assim, elegendo a arte como meio de formação do géne

ro humano refere que a totalidade do carácter tem de ser encontrada no povo que 

deve ser capaz e digno de trocar o Estado da necessidade pelo Estado estético. 

Sousa Santos, por seu lado, refere-se ao regresso à contemplação em contraponto 

à condição moderna de exploração da natureza. Mas... como fazer isso acontecer? 

Como tornar esta utopia realizável? Pela elevação das condições (infra-estruturais, 

no sentido marxista) de comunicação ao estádio igualitário de usufruto e participa

ção na produção de bens culturais (que incluem os tecnológicos) através da edu

cação? 

Atento aos problemas dos outros, a reflexão teórica de Boaventura de Sousa 

Santos move-se na capacidade de problematizar com grande elevação estética. 
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Essa problematização vigorosa segue uma linha de cada vez maior proximi

dade dos problemas de quem, pagando a ciência e sofrendo-lhe os produtos, não 

tem direito a condições de tomada de consciência do poder da linguagem na dinâ

mica reconstrutiva do fenómeno da reflexividade ao nível da transformação do pen

samento e das práticas. 

Um esforço intertextual, no âmbito da produção escrita do autor, evidencia 

uma articulação entre as propostas teóricas e os textos de intervenção mais explíci

ta e tematicamente direccionada, no que se promove uma ligação endógena teoria-

acção. Mas, se no que diz respeito ao percurso temático, essa tensão aproximativa 

é congruente com a construção conceptual da "dupla ruptura epistemológica", a 

linguagem em que ela se materializa (com todos os atributos que atrás se referem), 

ao promover um certo nível de comunicação, não restringirá esta a uma elite fe

chada em "jogos de linguagem"2 que melhor perpetuam a incomensurabilidade en

tre as "formas de vida" que lhe correspondem e aquelas outras em nome das quais 

essa linguagem se autoriza a falar, sem ela própria se abrir a caminhos de acessi

bilidade na via da redistribuição do imenso poder contido e exercido por uma lin

guagem hegemónica? 

Se atrás refiro um certo nível de comunicação é porque a obra em análise e 

a minha tentativa de falar de dentro dela me colocam num dilema pensando no 

qual me assalta um grande desconforto. (É um desconforto primário capaz de me 

deixar sem resposta à primeira argumentação de especialista - cujos contornos me 

atrevo a quase adivinhar. Mas não me quero defender de mim, escondendo esta 

preocupação primária de quem assume que quer saber para melhor sentir, porque 

não sabe de melhor estratégia de se aproximar dos outros). 

Afinal é com um discurso hegemónico que eu questiono a hegemonia. 

2 Wittgenstein, na sua procura de compreensão dos limites da linguagem e do que é comunicação 
estabelece a correspondência entre "jogos de linguagem" e "Formas de Vida"; fala também da ne
cessidade de uma "linguagem pública" (in Giddens, 1996). 
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I 
É no colo destes paradoxos que também se refugia a desigualdade acober

tada pela incongruência entre forma e conteúdo, entre o que se é, o que se diz ser, 

e o que se faz. 

O Que Falar Quer Dizer, de Bourdieu, aprofunda esta situação dilemática. 

Mas Bourdieu é um militante da desocultação e nela, um mestre na arte de bem in

quietar. A refinar o meu embaraço, convincentemente, ele adverte para as subtile

zas com que se autonomiza a língua das suas condições sociais de produção, ou 

seja de como se pode colocar o social entre parêntesis, mesmo quando falamos 

dele. Mesmo Habermas, na teoria da competência comunicativa, praticamente, au

senta das relações de comunicação as relações de poder (cf. ob.cit: 23). No que 

nos espreita a armadilha do etnocentrismo no âmbito do exercício da própria lín

gua. É a contas com esse embaraço de tentar passar para o plano da tomada de 

consciência autocrítica este exercício, que me encontro. É nele que incluo o concei

to de "dupla ruptura epistemológica", enquanto abertura possível de caminho para 

essa tomada de consciência. 

O etnocentrismo é, de certo modo, uma manifestação de egocentrismo (com 

expressão colectiva e individual). 

A comunicação (funcional ao crescimento de sujeitos na relação entre si) 

desenvolve-se no interface (dinâmico) entre o egocentrismo e a descentração. 

O processo de descentração é causa e consequência de comunicação. 

A relação comunicativa é causa e consequência da dinâmica de descentra

ção. Isto tem consequências pedagógicas. 

"Do sujeito/objecto ao eu-tu" (subtítulo da dissertação), se remete para a 

utopia de um paradigma comunicacional crítico, por isso mesmo se justapõe a um 

ideal eco-educativo, em que se assume a interdependência de todas as compo

nentes e dimensões da vida por "Amor à Vida". 

"Eu-Tu" é relação de encontro entre humanos e entre humanos e não hu

manos (por referência a Bruno Latour). São disfunções ao nível desta comunicação 

que objectualiza os outros. 



32 

A implementação deste paradigma ganha sentido emancipador se mediada 

por uma "Pedagogia do Conflito" (S. Santos) no que nela se recorre a um passado 

revelador informante de uma postura de denúncia e de rebeldia que se exerce to

cando o mais fundo de nós, na atenção crítica ao que tem sido aceitação tácita de 

estratégias de convivência com discursos que em si mesmo são práticas que para

doxalmente se rectroalimentam. E que é um risco pôr em causa. Mas isso faz parte 

dé uma pedagogia do conflito. Do conflito consigo próprio, para começar. 

I 
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Não nos faltam recursos; 

falta-nos saber 

se as aves voltarão do sul 

quando as chamarmos 

Carlos de Oliveira 
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1.2. 
Da metáfora e do conceito 

A cerca do neo-pragmatismo de Rorty, Michael Billing (1993) refere que a 

bandeira de Rorty - os seus textos - pode ser preferível a outras mas , não 

obstante, implica que deixemos os nossos sonhos para trás . Sensível como sou a 

estas considerações, parecerá paradoxal recorrer ao acordo com Rorty quando ele 

advoga a substituição de uma retórica científica por uma retórica poética como ope

rador da inteligibilidade filosófica (M. M. Carrilho, 1995). É que - como diz Aragon -

todas as palavras são poéticas desde que sejam as palavras da vida: «fora certas 

nuances próprias de culturas extremamente fechadas e muito peculiares, a poesia 

tem geração em toda a parte, a partir dos mesmos pressupostos que fazem dela 

um meio superior de comunicação, ao nível da oração litúrgica, da dança ritual, da 

abnegação sacrificial do mártir ou da proclamação apaixonada do revolucionário» 

(José Soares, 2001). 

E se, como Hegel propunha na Estética, a metáfora é a origem do conceito, a 

sua infância distante e esquecida (hoje recuperada na sua força heurística, na sua 

eficácia comunicacional) o neopositivismo, ao radicalizar a dicotomia entre os dois 

termos (metáfora e conceito), desvaloriza o sensível e a dinâmica e complexidade 

da linguagem natural, em favor do inteligível, que liga a linguagem com o mundo 

numa relação de pretensa neutralidade, sem a perturbação instabilizadora da metá

fora. Mas a palavra-chave é hoje mediação... para o bem e para o mal. E também 
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esta dicotomia se esvai no tempo, deixando para trás o mito de uma linguagem uní

voca. 

«Em muitos casos, é urgente superar as dicotomias através de mediações for

tes», diz Boaventura de Sousa Santos3 que, no construir ciência, se faz poeta e so

bre a palavra ergue a sua tribuna numa estratégia argumentativa militante: com a lei

tura analítica do passado, aclara-se o nosso protagonismo - agora - responsabili-

zante no que o presente tem de projectivo. 

Sobre a neutralização ética da ciência moderna e o vazio ético que assim se 

produz, decorrente do utopismo automático tecnológico, Boaventura de Sousa San

tos adverte para a trivialização hiper-regulada da liberdade e dos espaços em que 

ela se exerce indiscriminadamente livre, dentro de limites indiscriminadamente im

postos. E sugere o supermercado como metáfora fundadora desses locais, e da 

sua omnipresença, tornando-se impossível imaginar uma sociedade globalmente di

ferente, se não no sonho, na poesia, ou na loucura ( S. Santos, 1991). 

Como nos lembra Heidegger, o poeta é um mediador. Os poetas sabem me

lhor das coisas porque lêem a vida nos seus interstícios - afirmava um cientista (das 

"ciências duras") em recente programa da TV2. «Diz um provérbio russo que ter 

bons olhos não é ver a montanha, mas o que está por detrás dela» recorda Boaven

tura de S. Santos4 quando dá consigo a imaginar um sistema educativo cujos conte

údos de ensino-aprendizagem fossem exclusivamente constituídos pela análise críti

ca de provérbios. Tentada ao exercício de uma hermenêutica diatópica, o mesmo se 

diz na melhor poesia portuguesa: "O pescador de essências / Não quer saber de pé

rolas / Prefere aquele mistério / Que está por baixo delas"5. 

3 "Animal Farm, II: As tartarugas/Entre Convénio e o Mestre de Sagenggeng" in Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n° 29 
4 ibid 
5 Carlos Queiroz em "Tratado de Não-Versificação". 
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Utilizando raciocínios dialécticos em que o discurso se torna consciente de si, 

S. Santos persuade-nos a acordar deste estranho atordoamento em que "vemos, 

ouvimos e lemos"... e podemos ignorar. 

Com um grande rigor intelectual, envolve-nos numa proposta fecunda e sólida 

para que se possa repensar a racionalidade, apoiado em pensadores como Perel-

man que rejeita a identificação do racional com o necessário e o não-necessário com 

o arbitrário, o irracional, procurando-se abrir a via do razoável. O autor de O Império 

da Retórica defende que entre esses dois extremos absolutos há todo um imenso 

campo - o campo magnético, como escreveu Robinet, no qual a argumentação cap

ta a limalha não matemática e não experimental do espírito - em que a nossa activi

dade racional se exerce com e como razoabilidade. Sobre esta razoabilidade, na re

cusa da redução da lógica à lógica formal, abrindo-se à reabilitação de uma lógica 

argumentativa, Boaventura de S. Santos edifica a ideia de "uma ciência prudente 

para uma vida decente". 

Uma das funções da linguagem é a Comunicação. No que diz respeito à lin

guagem humana, ela toca o íntimo da consciência social do homem: não há lingua

gem sem sociedade; não há sociedade sem comunicação. Instrumento de comuni

cação e de produção de pensamento - do qual é matéria e elemento estruturador -

a linguagem também se pode erigir em obstáculo à comunicação. 

Mas, considerando o axioma de Watzelawick, "não há não- comunicação". 

Então a linguagem poderá comunicar esse obstáculo que é preocupação informante 

do conceito de dupla ruptura epistemológica. Conceito que se reconhece na inces

sante busca de pontes, central a toda a obra de S. Santos. 

No que diz respeito à construção científica, em certa linguagem se argamassa 

a incomensurabilidade onde, de um lado, numa linguagem esotérica, se têm dese

nhado e cimentado os espaços da sua hegemonia, com que se vê liberta de ser per

guntada nas suas consequências; do outro lado quem, de muitos e imaginosos mo

dos arredado da partilha das decisões, nelas enredado, se vê confrontado com a 

parte de leão na partilha da responsabilidade e do sofrimento das consequências. 
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Esta «diferenciação desigual» (conceito que, em Boaventura S. Santos (2000: 

206) designa a forma de poder privilegiada do espaço estrutural da comunidade) na 

partilha da responsabilidade no que diz respeito às decisões, às acções e às suas 

consequências é bem o retrato de como a indefinição de critérios de divisão da res

ponsabilidade dos grupos que integram o espectro social serve a manutenção dessa 

diferenciação, funcional à opacidade das relações de poder em que se revê a domi

nação. 

Quando Boaventura S. Santos (ob. cit: 106) remete a questão da responsabi

lidade individual e colectiva para a consideração de um continuum, de que o indiví

duo e a colectividade seriam os pólos, quero crer que a reconhecida dificuldade em 

definir esses critérios de repartição das dificuldades é parte de um problema que, an

tes de passar pela consideração desse continuum, se tem de situar na consideração 

da existência de classes privilegiadamente decisoras e classes privilegiadamente so

fredoras das consequências da decisão [com muito pouco espaço de manobra para, 

na acção, inverter a situação, dadas as renovadas (e imaginosamente opacisadas) 

formas de controlo por parte das primeiras], quer intra-comunidade, quer inter-

comunidades, efeito da redução da política a uma prática social sectorizada e espe

cializada. Sem se evidenciar a inscrição desse continuum nas relações de poder em 

que se arquitectam as condições da dominação, alarga-se o risco de reconsideração 

da velha ética, segundo o princípio de, linearmente, se invocarem deveres corres

pondentes aos direitos, ignorando os princípios de exclusão e de inclusão em que se 

instauram a diferenciação desigual e a dominação. Tal como o evidencia Bourdieu, 

em relação à teoria do agir comunicacional. 

De resto, em muitas circunstâncias (nomeadamente na escola, onde o discur

so da diferença entrou na linha funcional da sua recuperação psicologista e sociolo-

gista, com ele se legitimando a ausência de resposta educativa bem sucedida a 

quem se desvia dos padrões sócio-culturais que a escola tacitamente exige e para 

que é talhada) a questão das diferenças é um falso problema para escamotear o 

problema da desigualdade por contraponto ao grande problema da igualdade. A di-
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reita fala de diferença para justificar a desigualdade. E erradica do seu discurso a 

igualdade à qual diz não achar sentido por causa da diferença. 

A estratégia dicotómica sobrevive da lógica da simplificação intencional e arbi

trária, como se o espaço entre dois termos fosse nada. (Ainda o vazio em Foucault, 

o é por relação com o seu contrário). E, «se não se contrapuser uma nova experi

ência estética aos dualismos sujeito/objecto, cultura/natureza, eles irão boicotar, de 

forma sub-reptícia, o anti-funcionalismo e o anti-instrumentalismo que se espera de 

um conhecimento-emancipação» (S. Santos, 2000: 108). 

A procura de Boaventura S. Santos é de pontes de sentido, de sentido comu

nicante. Não é por acaso que fala de hermenêutica diatópica. Ao prefixo grego dia 

está associada a ideia de movimento evolutivo. 

É este sentido dinâmico, de visão complexa do real, que é fonte de comuni

cação. É que a identificação de zonas de mediação não é, por si só, sinal de dinâ

mica que instale as condições de comunicação. Por paradoxal que pareça, uma 

concepção estática de interface pode instituir-se em novo elemento de separação, 

aprofundando-se uma simplificação cristalizadora, favorável à homogeneização. E 

não é só entre diferentes culturas que a homogeneização, segundo os cânones da 

cultura dominante, é factor de empobrecimento da comunicação. Nas nossas co

munidades científicas, começa a ser preocupante a monocromia discursiva. Sus

peito que o discurso educativo seja, a esse respeito, bastante ilustrativo. 

Partindo do pressuposto de que as pessoas são diferentes e pensam diferen

temente, e de que «a linguagem é simultaneamente o único modo de ser do pensa

mento, a sua realidade e a sua realização» (Cristeva, 1983), esta homogeneização 

discursiva (constituída em discurso dominante, hegemónico) reflecte ausência de 

comunicação entre expressões diferentes de diferentes espaços interiores. O que 

parece querer dizer que o discurso dominante remete para a relevância de uma se

mântica de superfície fixada mecanicamente no referente. 

' Alguma ideia que rompa com a estereotipia em voga entra em circulação e, 

em vez de se a complexificar dinamicamente ("nada nasce do nada"), entra no circui-
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to de cristalização, segundo a construção discursiva hegemónica no momento: num 

tempo de excesso de comunicação de superfície, este déficit de comunicação em 

profundidade, de comunicação de sentido. 

Esta situação encontra na obra de Boaventura de S. Santos um desmentido. 

A sua coerência externa e interna, entre forma e conteúdo, desmentem tam

bém esta separação entre as escolhas do trabalho intelectual íntimo e a sua oferta 

expressiva. 
Solidário com uma perspectiva alargada de racionalidade, que foge ao redu-

cionismo da influência única que sobre ela tem exercido a lógica matemática e do 

formalismo a que, no âmbito da lógica, se prestava a teoria da demonstração (seu 

núcleo duro); longe de deixar de lado todo o tipo de raciocínios em que a forma não 

se pode separar do conteúdo, em que a compreensão dos raciocínios não se pode 

dissociar dos seus efeitos práticos (Perelman, 1993), Boaventura de S. Santos en-

caminha-nos no sentido de um outro paradigma, ligado a uma outra linguagem: mu

dada a reflexão epistemológica de um registo causal para um registo final se favore

ce a avaliação desmistificada das consequências sociais da ciência, passando a in

cidir sobre quem a utiliza. Sendo esse universo constituído por cidadãos comuns e 

cientistas, a reflexão epistemológica terá o papel de, aumentando a competência lin

guística de todos, favorecer a comunicação (S. Santos, 1989). Como adiante se 

verá, a este respeito, o pensamento de Boaventura de S. Santos não se fica por 

aqui, e o seu desenvolvimento desactualiza, de certo modo, esta fé Habermasiana. 

«O discurso científico é para o cidadão comum, um discurso incompreensí

vel» - diz o autor em estudo, esclarecendo que «a teoria da argumentação do dis

curso científico chama a atenção para a importância da linguagem que veicula esse 

discurso» (ob. cit.:126). E acrescenta que, depois que a ciência passou a confiar ex

clusivamente numa linguagem matemática, foram marginalizados tanto a linguagem 

comum como a linguagem literária e humanística, indignas pelo seu carácter analó

gico, imagético e metafórico, atentatório do rigor técnico do discurso científico. E 

com alguma ironia (cujos poderes sabe descobrir e praticar) analisa alguns discursos 
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metalinguísticos de autores que vão de Bachelard a Bourdieu, os quais, com recurso 

a analogias e a metáforas se afirmam contra a linguagem analógica e metafórica. 

«Por outro lado, se analisarmos a carreira científica de alguns cientistas sociais pre

ocupados com o rigor da linguagem (Lazarsfeld, Merton, Parsons, Bourdieu, Tourai-

ne, Boulding, Bell, Galbraith, Hirschman, etc.) verificamos que, à medida que os 

anos passam e eles avançam na sua investigação, os seus textos tornam-se mais 

literários, metafóricos, imagéticos e analógicos» (ob. cit.: 129). 

/ Numa irrecusável tensão entre linguagem técnica e linguagem metafórica se 

configura a ideia de dupla ruptura epistemológica «que supera tanto a ciência como 

o senso comum, num conhecimento prático esclarecido» (ob. cit.: 132). 

Em O Império da Retórica, Perelman afirma que toda a discussão, toda a 

controvérsia, toda a apresentação de ideias novas que faz apelo à razão tem de re

correr à Retórica como instrumento indispensável ao pensamento que não se reduz 

ao cálculo. 

Mas a retórica não abrange todos os usos do discurso, como refere Ricoeur 

em Metáfora Viva. Um dos campos que deixa exterior a si é a Poética. «A poesia 

não é a eloquência. Não visa a persuasão. O seu objectivo é o de compor uma re

presentação mais essencial das acções humanas» (ob. cit.: 20). Poesia e eloquência 

delineiam, deste modo, dois universos de discurso. A linguagem poética, ao suspen

der os valores referenciais da linguagem comum e da linguagem científica, obedece 

à urgência de dar palavra a modos de ser que a visão comum oblitera e reprime. 

Poesia e eloquência delineiam, deste modo, dois universos de discurso. Ora a Metá

fora tem um pé em cada um deles, apesar de na estrutura, poder consistir numa úni

ca operação de transferência de sentido das palavras (ob. cit.). «Há, portanto, uma 

única estrutura da metáfora, mas duas funções: uma função retórica e uma função 

poética» (ob. cit.: 19). Também do ponto de vista da estratégia textual, Boaventura 

de S. Santos encarna esta diatopia. Que nos envolve e devolve à condição pragmá

tica de sentir que o que se passa com os outros nos diz respeito. 

É esse o sentido da comunicação humana. 
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2 
POR OUTRO LADO... 

O ponto da reflexão, 
em conversa com Boaventura de Sousa Santos. 

«As pontes são um sinal de que há coisas que não estão 
unidas. Estão separadas. Por isso é que a gente precisa de 

pontes». 
S. Santos 

6 Título de uma série de entrevistas, realizadas pela jornalista Ana de Sousa Dias, na RTP 2, com a 
qualidade rara de quem sabe escutar. 
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( 1a Parte 

Junho de 2002, em Coimbra, 
no Centro de Estudos Sociais 

Q17 - Uma dissertação tem que, pela sua natureza académica, redundar 

numa "exibição de saber" com a qual convivo muito mal. Daí, talvez, o 

meu "comportamento desviante" em relação ao que, de mim, suponho, se 

esperaria: exploração teórica de uma prática reflectida de dentro de um 

intenso vivido na intimidade colectiva de grupos onde o crescimento inte

lectual, reflexivamente, fecundava cumplicidades das quais, afinal, nascia. 

E há coisas que não são partilháveis fora da densidade do sentir que as 

gerou ... para que não passem pelo amargo de ser "usadas". A gente dá-

se no quotidiano banal dos nossos passos. Não com declarações subtis 

de que o faz. 

Posto isto e, tal como procurei esclarecer no projecto de dissertação, 

no morno panorama da reflexão epistemológica em Portugal, Um Discur

so sobre as Ciências teve para mim (não "iniciada", mais comprometida 

com os problemas de quem tem de assegurar a sobrevivência, quotidia

namente vividos na escola) o efeito da "inimitável grandeza dos começos" 

(lembrando Levy-Strauss) - um discurso de cumplicidade entre a ciência, 

a poesia e a vida em que, "num lugar de alta tensão", a preocupação cen-

' trai com a comunicação se exerce, comunicando. De facto, até quando 

7 Q = "Questão"; R = "Resposta". 
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fala de tecno-ciência o faz elevando a "temperatura das palavras" (por re

ferência a Ruy Belo). 

Eu estou num campo que se plasma no leito da comunicação - funcio

nal ou disfuncional ao crescimento e bem-estar das pessoas e dos grupos 

- já que «só pode haver emancipação através de significações partilha

das» (S. Santos, 2000: 103). O que vai ao encontro da ideia marxista de 

que a libertação, a emancipação, é uma empresa colectiva. 

As minhas leituras em torno dos autores para que remetem os textos 

de Boaventura de Sousa Santos vão no sentido de "dar-me os meios" de, 

de certa maneira, tentar uma participação imaginativa no universo no qual 

(e, apesar do qual?) se constituiu o projecto criador de que vem nascendo 

e crescendo a sua obra escrita. 

No campo da análise, quer parecer-me ter a negatividade Heiddegeria-

na (apesar de se auto-apresentar como optimista trágico); no das propos

tas de transformação, mais Deweyano (positividade). E não consigo vê-lo 

Rortyano, apesar do modo como lhe louva o pragmatismo, que não tem o 

vigor do seu próprio pragmatismo que é muito mais marxista no entendi

mento das relações de dominação. 

Quer comentar esta minha apreciação? 

R1 - No meu trabalho há realmente uma presença grande do pragmatismo, 

por uma razão simples: é que eu estou muito mais preocupado com os 

efeitos das coisas do que com as causas das coisas, hoje em dia. Penso 

que vivemos numa sociedade em que temos tido grande lucidez a respeito 

das causas mas, muito pouca, a respeito dos efeitos, os quais não têm se

quer dignidade nem teórica nem analítica. Uma boa ciência é uma ciência 

causalista, que define causas, etc., e não aquela que prevê efeitos, ou efei

tos que não são directamente mediados pela acção científica. 
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Portanto, o pragmatismo, para mim, tem sido sempre uma inspiração, 

no sentido de ver as coisas pelo lado prático das consequências que as coi

sas têm. Tudo isso. Realmente, a tradição pragmática do pragmatismo, so

bretudo de John Dewey, foi realmente importante para mim. Não é a mesma 

tradição do Rorty. O John Dewey, além de ser um grande pedagogo e um 

grande filósofo, foi um homem extremamente comprometido com lutas soci

ais, algumas das quais extremamente perigosas para ele, nomeadamente 

em relação a Cuba etc., que mostraram que ele não era um pragmático, no 

sentido praticístico das coisas, mais no sentido de que só realizaria as ac

ções no sentido de que lhe poderiam ser benfazejas e, portanto, transformar 

isso numa atitude utilitarista. Não foi. Eu penso que era uma concepção não 

liberal do pragmatismo. E é essa que eu, de alguma maneira, adopto. O que 

não é a do Rorty. Quer dizer, a do Rorty acaba por ser, sobretudo nos seus 

últimos textos, uma apologia do liberalismo, da sociedade liberal como a me

lhor solução porque é a sociedade da tolerância que é também a sociedade 

da indiferença. E, portanto, uma ausência total de envolvimento, de engaja

mento para coisas que não existam mas que poderiam existir em termos de 

projecto de sociedade. Portanto, não se pode ser pragmático no sentido Ror-

tyano e utópico ao mesmo tempo. E a minha ideia é combinar as duas coi

sas. Daí a minha ideia das utopias realistas, para tentar analisar, na realida

de, todas aquelas iniciativas. E eu, neste momento, estou a dirigir um projec

to internacional em seis países, financiado por uma fundação americana, em 

que estou a tentar em Portugal, na Colômbia e no Brasil, na África do Sul, na 

índia [até pode ver na NET depois a Web Site (e em Moçambique também) 

ver a Web Site deste projecto. A secretária pode-lhe dar aí], que é tentarmos 

ver as alternativas que estão a surgir em várias partes do mundo. Alternati

vas concretas, digamos assim, das quais se pode dizer que, antes de terem 

sido realizadas, pareciam utópicas, pareciam inconcebíveis. E, no entanto, 

são cooperativas de mulheres, são movimentos de camponeses, são os mo-
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vi mentos dos "Sem Terra" no Brasil, são uma série de lutas sociais que têm 

essa dimensão pragmática no sentido em que não há nelas a ideia da cons

trução de uma grande narrativa sobre o futuro da sociedade, mas procuram 

resolver problemas concretos de grupos dominados, marginalizados, oprimi

dos, que fazem isso em diferentes partes do mundo. E o meu papel, como o 

vejo, é o de facilitador e intercomunicador de todos esses movimentos. Te

nho sessenta pessoas a trabalhar comigo nestes países. Vamos reunir ago

ra aqui em Coimbra. E essa é a minha forma de combinar uma visão prag

mática da realidade. Que, neste momento, para mim, o pragmatismo tem 

uma atitude que é de distância em relação à realidade tal e qual como ela 

está constituída. E precisamos porque estamos avisados de que esta reali

dade contém muitas outras. São possíveis outras realidades alternativas. E a 

gente muitas vezes não a vê porque a experiência do filósofo ou do sociólo

go está muito confinada à experiência de um país que depois ele ou ela uni

versalizam. A maneira de combater isso é realmente ir para o terreno em 1o 

lugar e em 2o lugar ir para o terreno em países distintos, com características 

distintas, onde diferentes coisas acontecem, para ver se a realidade tem 

essa rigidez. E, quando lá chegamos e observamos, vemos que a realidade 

é extremamente plástica. Portanto há muitas outras realidades metidas na

quela com base na qual nós costumamos fazer as nossas teorizações. E é 

essa a minha posição. Uma posição que tem influências Marxistas, obvia

mente, embora eu pense que as influências fundamentais são aquelas que 

apontam para uma sociedade melhor que também tem outras tradições além 

do Marxismo. O Marxismo, para mim, foi muito importante para caucionar 

esta maneira de ver, prospectiva, utópica. Ao contrário do que Marx quere

ria, não penso que um qualquer projecto futuro de sociedade ou de socieda

de futura possa ser formulado cientificamente. Ele exige uma série de co

nhecimentos alternativos na medida em que nada está determinado. Portan

to, aqui, também a minha luta contra o determinismo é bastante grande. É 
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outra ponte com a questão do pragmatismo. Mas, portanto, manter acesa a 

ideia de que há realmente discursos alternativos, práticas alternativas, co

nhecimentos alternativos, e que é aí que vai resultar uma outra riqueza 

analítica e teórica para os nossos trabalhos. 

RSN8 - A epistemologia das ausências, não é? 

BSS - Claro. É fundamental para mim. Exactamente. Essa sociologia das ausênci

as: até estou a escrever agora um texto sobre isso, exactamente para teori

zar um pouco mais. Quer dizer: sempre que não se reduz a realidade àquilo 

que existe e se procura as potencialidades dessa realidade, obviamente que 

tem que se olhar para uma certa sociologia das ausências. Tem que ser 

construída porque nem tudo é ausente; nem tudo o que está ausente é im

portante; nem tudo o que está ausente é bom. E, portanto, há que fazer uma 

economia política das ausências. E é essa que estou tentando fazer. 

Q2 - Isso remete-me para o seu "trabalho arqueológico", ou seja, nas suas 

intenções arqueológicas, no sentido de devolver claridade a zonas da expe

riência humana que a trajectória da filosofia ocidental colocou na sombra, 

parece matricial à construção das suas propostas teóricas a escavação fun

da que traz de volta, para um contexto substancialmente diferente, a noção 

aristotélica de dialéctica. 

O próprio estilo da sua produção escrita parece imbuído dessa capaci

dade de articular (descontinuadamenta) os dois modos básicos de raciocinar 

aristotélico em que a demonstração analítica e a argumentação dialéctica 

não têm uma relação hierárquica mas de equiparação. 

RSN = Rosa Soares Nunes. BSS = Boaventura de Sousa Santos 
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A dupla ruptura, central à sua reflexão epistemológica parece, por vezes, 

viver mais deste ressurgimento vigoroso e renovado da noção aristotélica de 

dialéctica, como táctica compensatória da dominância da demonstração ana

lítica; noutras, evidencia-se e exerce-se essa equiparação. 

É isto em si caracterizador da própria situação de transição paradigmáti

ca? A equiparação dessa duas vertentes do funcionamento intelectual ga

nham unidade no questionamento da Ciência Moderna feito com as armas 

da própria Ciência Moderna. No que resulta uma frontalidade epistemológica 

que é em si agência corajosa. 

Em que plano põe uma e outra (se é que quer fazer o exercício moderno 

de as destrinçar) ? 

R2 - Pois. Eu, como é que lhe responderia? Aí há muitas questões metidas 

na mesma questão. O conceito de dupla ruptura epistemológica para mim é 

muito importante para caracterizar a situação de transição paradigmática em 

que a gente se encontra. Eu penso que ela consiste, por um lado, em rom

per com as formas do conhecimento do chamado senso comum mistificató-

rio que têm sido essas evidências que a sociedade capitalista tem criado 

como naturalização das relações de injustiça e de opressão das sociedades 

em que a gente vive e para cujo desvelamento a ciência teve um papel que 

eu não nego de maneira nenhuma na 1a ruptura. Portanto é muito importante 

que, depois de a ciência ter feito esta ruptura, eia própria se converta num 

conhecimento partilhado e não num conhecimento de especialistas. 

E nós, hoje, temos cada vez mais experiências no concreto, digamos 

assim: de novo estas discussões epistemológicas, parecendo muito abstrac

tas, são extremamente concretas, porque há hoje discussões... sei lá, se 

olharmos para as questões do impacto ambiental hoje, na Europa e no mun

do: ainda agora vimos, com a co-incineração, como a ciência é chamada a 

resolver uma série de problemas da sociedade e como ela pode ser real-
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mente manipulada, como ela pode ser muitas vezes invocada para eliminar 

a participação cidadã, precisamente porque os cidadãos não dominam o dis

curso científico-técnico. Aí, já há muito tempo que tenho vindo a falar nessa 

2a ruptura que é a ruptura de um conhecimento hermético. Ver se é possível 

realmente descodificar esse conhecimento hermético e privilegiado, numa 

forma de conhecimento que possa contribuir para a construção de cidadani

as mais activas, de formas mais inclusivas de democracia e, portanto, de 

y participação. 

RSN - Participação ao nível da decisão não é ? 

BSS - Participação na decisão, participação pública cada vez mais nestas ques

tões científico-técnicas. É cada vez mais importante que elas sejam incluí

das: na área da informação, na área do impacto ambiental, na área da bio-

genética, da engenharia genética, do genoma humano, enfim, temos uma 

série de áreas onde temos um elemento cognitivo muito forte, científico, e 

cujo elemento normativo parece pouco desenvolvido em relação ao elemen

to cognitivo. Porque não há necessidade de maneiras de avaliar como de

vem ser feitas as coisas. E portanto há muita incerteza neste domínio: deve-

se permitir a descodificação total das sequências do genoma humano ? deve 

ser utilizado desta ou desta forma ? podem ser patenteados ou não ? Quer 

dizer, há um campo de incerteza, exactamente porque a dimensão normati

va dos valores, dos critérios, das regras, do déverser, não avançaram tanto 

quanto as regras, digamos, do desenvolvimento científico-tecnológico. (...?) 

Daí que seja muito necessário que o conhecimento que existe seja o mais 

possível partilhado. E isto é uma luta contra-hegemónica, talvez mais eman-

cipatória, mais importante, na medida em que a gente está a assistir a que a 

ciência está a passar do reino da liberdade para o reino da propriedade. O 

conhecimento científico que dantes era fundamentalmente um conhecimento 

' livre, é hoje cada vez mais patenteado; há hoje cada vez mais direitos de 

propriedade intelectual, precisamente para proteger os direitos dos fabrican-
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tes como disse (...?). É um indivíduo, uma empresa, que inventa uma nova 

terapia genética; que inventa o processamento do princípio activo de uma 

planta no caso da bio-diversidade. Tudo isso está hoje protegido e cada vez 

mais protegido. Portanto, é nesta problemática que eu penso que é necessá

rio contrabater com ideias de participação, de transparência, de partilha de 

conhecimento. Porque o grande conflito paradigmático, nesta área epistemo

lógica, vai ser entre princípios de liberdade e partilha e princípios de proprie

dade e de exclusão técnico-científica. Para mim, é fundamental situar aqui a 

questão das transições paradigmáticas. Ora essa transição tem realmente 

duas vertentes: uma propriamente epistemológica em que eu tento demons

trar que o papel cada vez mais determinante da ciência vai de par com a sua 

falência científica e epistemológica. Isto é, a gente, cada vez mais, tem difi

culdades em justificar, plenamente, as reivindicações de rigor da ciência, 

porque sabe cada vez mais quão pouco rigorosa ela é. Quem trabalha em 

laboratórios, hoje, sabe como a pressão económica é muito grande. A pres

são na indústria é muito grande para, como nós dizemos, "massajar dados", 

manipular dados, para tentar obter resultados que, efectivamente, não se ob

tiveram. Sobretudo dados não reproduzíveis ou reprodutíveis, porque um 

dos princípios da ciência é: quando se publica numa revista uma experiên

cia, em princípio, essa experiência deve ser reprodutível por qualquer um. 

Nós hoje estamos a assistir à publicação de experiências que só foram feitas 

uma vez. E que nem sequer aqueles que a fizeram pela primeira vez conse

guem reproduzi-las de novo. Portanto estamos numa situação em que, em 

meu entender, há uma grande falência epistemológica deste modelo científi

co, que vai de par com o seu prestígio, no domínio prático, neste momento. 

A grande revolução científico-tecnológica de que se fala hoje - se olhar para 

as bolsas de valores, quanto mais ciência tem uma determinada empresa, 

mais rapidamente sobem as suas acções. Ora bem, simplesmente, isto vai 
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de par com uma certa falência epistemológica e acho que essa é uma das 

questões características. 

RSN - Portanto está a centrar-se no facto de a aplicação estar fora da reflexão 

epistemológica 

BSS - Exacto. Exactamente. Quer dizer, é um bocado duplo porque, a própria re

flexão epistemológica, também tem duas dimensões: há uma reflexão epis

temológica que é o chamado número do (...?) que é uma reflexão epistemo

lógica que, no fundo, se adequa muito facilmente às aplicações industriais 

da ciência, ou à sua perspectiva no que respeita às suas aplicações; e há 

uma reflexão epistemológica que não é, de maneira nenhuma, hoje, consa

grada, que não é dominante, que, normalmente, quem participa dela são os 

cientistas que já atingiram o seu nível na carreira ou até foram prémios no-

beis e agora podem dizer tudo o que querem. Têm esse privilégio. Portanto 

é uma corrente da complexidade, do caos... tentar mostrar que, saberá se

quência genética, não significa, de modo nenhum, ter uma relação de causa

lidade; que há milhares e milhares de factores que ficam por conhecer; que a 

possibilidade de, da sequência genética, se tirar uma cura, é absolutamente 

remota; tudo isso. Mas isso é o que se diz, digamos, nessa reflexão. Depois 

não tem tradução na indústria. Até porque, ás vezes, os cientistas, porque 

eles próprios estão ligados a empresas de genética, quando falam à comu

nicação social falam em termos das grandes descobertas que estão na forja, 

precisamente para quê ? Para animar os accionistas dessas empresas a 

comprarem acções. E quanto mais elas subirem mais eles ganham. Portan

to, a ciência e o dinheiro estão cada vez mais metidos e, para mim, essa é 

uma razão da sua falência. 

Se isto significa também uma transição societal (portanto eu distingo 

sempre entre transição epistemológica e societal), bem, essa é uma questão 

' obviamente difícil. Obviamente terei aqui a mesma naturalização da ciência 

que a gente nota na epistemologia e que torna difícil falar de uma transição 
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paradigmática; é também a mesma que torna difícil falar de um futuro não 

capitalista quando o capitalismo parece nunca ter tido tanta força como o ac

tual. 

RSN - Exacto 

BSS - Pois o problema é exactamente esse. É que a gente, na duração em que 

escreve, em que trabalha... Se procurar uma longa duração pode formular 

estas perguntas mas sabe que elas não têm nem nenhuma ressonância 

nem, neste momento, nenhuma eficácia, não é ? 

Q3 - Aliás, eu trazia aqui uma questão para lhe pôr no fim, mas que já ago

ra... Gostava que me comentasse a actualidade desta afirmação: " Como 

provam os factos, o capitalismo desenvolve-se sob qualquer forma política e 

submete todas as formas". É uma afirmação de Lenine citada numa obra de 

Lukacs. É um pouco isso que está a dizer, não é ? 

R3 - A primeira parte é absolutamente clara. Eu acho que o capitalismo se 

submete às diferentes condições. Ele tem trabalhado sob todas as condi

ções e adapta-se a elas. E até faz inovações interessantes. 

Sempre que houver uma resistência de cidadãos ele sabe que é capaz de... 

RSN - Recuperar 
BSS - Recuperar as suas taxas de lucro. Ora é evidente que também submete as 

outras, na medida em que é uma situação cibernética, é uma teoria de fee

dback. Portanto, ao trabalhar e ao ser influenciado e ao responder a eésas 

exigências... 

RSN - retro-alimenta-se. 

BSS - Retro-agem sobre ele. E ele próprio também é realmente influenciado. Eu 

penso que essa frase é verdadeira. 
RSN - Achei interessante esta actualidade de Lenine. Nisto e noutras coisas. 

BSS - Claro. 

\ 
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Q4 - Não se importa que eu leia esta questão. ... A minha pouca habilida

de... 

BSS - Não, por amor de Deus. 

RSN - A leitura de A Crítica da Razão Indolente, (ainda não o li todo porque estou 

a lê-lo com muita atenção). 

BSS - Ele também ainda agora saiu. 

RSN - A leitura de "Crítica da Razão Indolente" tem sido, para mim, objectivante 

das advertências de Eco acerca de fazer uma dissertação sobre alguém que 

está a produzir, confirmando-se assim, o grande desafio que é a oportuni

dade de acompanhar um pensamento dinâmico, mutável - pelo efeito do 

fenómeno da reflexividade e da auto-reflexividade; pelo efeito desse deslizar 

entre o auditório individual e o da comunidade particular dos cientistas; pelo 

dinamismo do caminhar permanente das consequências para as causas. 

Uma leitura atenta daquilo que, à primeira vista, pode parecer, predomi

nantemente, uma boa arrumação do que já tem sido publicado pelo autor (e 

para que este pede paciência ao leitor, logo no prefácio) apresenta-se, afi

nal, com desenvolvimentos dos quais destaco, a título de exemplos, a crítica 

à "nova retórica" com superação para a "novíssima retórica" e que entronca 

noutro exemplo desses desenvolvimentos traduzido, do meu ponto de vista, 

numa maior sintonia com Bourdieu (o que, diga-se de passagem, me desar

mou para o contraponto que tinha intenção de fazer a partir das dissonân

cias com Bourdieu). 

Assim, ao criticar o carácter moderno da retórica em Perelman, acentua 

a ausência da consideração dos processos sociais de inclusão e de exclu

são no que diz respeito ao auditório e à comunidade, considerados, pela 

nova retórica, dados imutáveis. 

Ora é justamente este o registo da crítica que Bourdieu desfere contra 

' Habermas e o seu modelo do "agir comunicacional" - a ocultação e recal

camento das condições económicas e sociais a ser preenchidas para a 
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instauração de uma comunicação descentrada e igualmente participada, dá 

espaço ao privilégio da condição escolástica de universalizar o particular, 

com as consequências extraídas pelo autor: «conceder a todos, mas de ma

neira puramente formal, a "humanidade", é excluir dela, a coberto do huma

nismo aparente, todos os que se encontram desapossados dos meios de a 

realizar» (Bourdieu, 1998: 55) 

- A vigilância sobre a tentação de universalização do particular sobres

sai em A Crítica da Razão Indolente, atravessando muita da sua reflexão. 

- A crítica que em Introdução a um Paradigma Pós-Moderno faz à ques

tão da reflexividade em Bourdieu parece-me ultrapassada, por convergir com 

o seu conceito de auto-reflexividade em Crítica da Razão Indolente. 

Nesta mesma obra, equipara Bourdieu a Kirkgard e Dewey na questão 

de sermos objecto em relação a nós próprios, quando, anteriormente, (em 

Introdução a um Paradigma Pós-Moderno) se perguntava "se o cientista, por 

o ser, tem capacidade acrescida de auto-desvelamento" ao que respondia 

que não. 

R4- Pode ser. Pode ser. Eu acho que essa é uma pergunta extremamente 

interessante e acho que merece uma resposta elaborada. Quanto a isso, 

qual é a minha sensibilidade ? Eu penso que o Bourdieu evoluiu bastante 

nos últimos vinte anos. Por uma razão (...?). Eu penso que ele teve uma 

grande preocupação em dar dignidade à sociologia, enquanto instrumento 

científico, para criar autonomia desta forma de analisar a sociedade em rela

ção às análises políticas. Aí que tenha tido, no "Metier de Sociologue" e nou

tros trabalhos, uma preocupação muito grande em mostrar como é que se 

cria objectividade e, no fundo, distância, em relação aos objectos. E com 

base nisso, procurou criar uma teoria sociológica em que o sociólogo é o 
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centro de um conhecimento privilegiado a que tem acesso realmente devido 

ao rigor dos métodos que utiliza, etc. E é aí que ele vai estabelecer a grande 

distinção, um bocado como Weber, entre o cientista e o político. Isto tem a 

ver também com lutas - um homem que vinha do Partido Comunista, que 

queria mostrar a sua autonomia, que estava dentro de uma série de lutas in

ternas, dentro da França, com o comunismo mais ortodoxo - o que aliás 

acontecia também com Touraine - tudo isto influenciou muito o seu conhe

cimento. E, de facto, as suas teorias foram sempre teorias que eram, em 

meu entender, na prática - sobretudo os seus discípulos, alguns dos quais 

eu conheço bem - deram origem àquilo que eu chamava o conhecimento cí

nico - uma razão cínica, separada, distante. Por exemplo, um dos discípulos 

de quem ele até gosta - ou gostou até há pouco tempo - o (?) é um indiví

duo que analisa, por exemplo, as lutas pelos Direitos Humanos na América 

latina como uma forma fundamentalmente de os líderes e os activistas dos 

Direitos Humanos ganharem capital social e cultural e capital relacional. E 

que o põem depois ao serviço de outros trabalhos que vão realizar, no meio 

da (...?) ou das sociedades latino-americanas. Portanto é uma maneira de 

deslegitimar aquele trabalho através de uma análise que os transforma em 

manipuladores, processadores de capital simbólico e relacional. Bem, eu 

penso que, quando eu vou para a América Latina - e nos últimos cinco anos 

terminei um projecto na Colômbia que está agora a ser publicado, e durante 

este período, cinco dos meus melhores amigos morreram, mortos pela ex

trema direita, e eram todos activistas de Direitos Humanos, um deles jesuíta 

etc. - eu não posso aceitar esta leitura cínica da intervenção nas lutas soci

ais, apenas para um ganho pessoal, extremamente utilitarista, de capital 

simbólico e relacional. Portanto, esta tem sido sempre a minha crítica a 

Bourdieu. E, daí, o eu também achar que o conceito de auto-reflexividade e 

de reflexividade que ele, a partir de certa altura, definiu, também me pareceu 

extremamente limitado porque era extremamente individual: era o próprio 
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cientista a reflectir sobre o seu próprio processo de pensamento. O que era 

já um passo, digamos assim. Mas não pensava eu que o cientista pudesse 

ser totalmente transparente. E, aliás, aqui, quase podia usar o próprio Bour-

dieu para mostrar que o cientista nunca é totalmente transparente para as 

condições da produção da sua ciência; que, portanto, a auto-reflexividade, 

para significar, tem que ser colectiva. 

(mudança de cassete) 

BSS - Há aqui uma parte que não ficou. Mas pronto. Se me der outra cassete g 

Mas diga 

RSN - Um texto de intervenção de Bourdieu, com propostas concretas para a edu

cação (lido há um tempo) deixou-me realmente perplexa porque não condiz 

com a capacidade de desocultação que ele revela, pelo menos naquilo que 

eu li dele, nem de denúncia. Pelo contrário: surpreendeu-me a falta de radi

calidade. De qualquer forma deu-me para constatar essa diferença, essa dé

calage que referiu, mas ao contrário. 

Q5 - Outra questão: Para resolver o problema da incomensurabilidade dos 

conteúdos de verdade entre proposições inscritas em diferentes paradigmas 

refere (Santos, 1989:81,82) que a "verdade" só pode ser definida por refe

rência aos critérios internos de uma teoria, um sistema, um paradigma. Nes

se caso não é possível comparar conteúdos de verdade entre proposições 

que decorrem de diferentes paradigmas, sistemas ou teorias. Isto só se re

solve num quadro prático de intervenção na realidade. 

9 Nota: Naquilo que não ficou gravado, tenho de memória que BSS se tinha referido à diferença en
tre os textos de reflexão teórica e os textos de intervenção de Bourdieu, mencionando a radicalidade 
em que, por vezes, caía, nestes últimos, tendo eu, destes, opinião contrária. 
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- Os seus últimos textos, tematicamente direccionados para a análise 

de situações e propostas de soluções (Reinventar a Democracia; A Constru

ção Multicultural da Igualdade e da Diferença, etc.) vão nesta linha ? 

- Por outro lado, não há, neste salto para o real, uma subliminar reabili

tação da Investigação-Acção já que, a dada altura da obra que cito acima, 

(p. 53) refere o relativo fracasso desta quando mostra que não chega ter co

nhecimento da transformação da realidade para que a transformação ocor

ra? (autores como Bourdieu e Staff Calewert referem-na como não sendo in

vestigação nem acção). 

- Este problema teórico da incomensurabilidade dos conteúdos de ver

dade põe-me a seguinte interrogação (naive ?): 

Como pensar soluções para problemas teóricos fora do paradigma 

que, tendo-os suscitado, já não tem resposta para eles se, fora desse para

digma, o problema teórico não existe ? 

Argumentação - como adverte a pág. 214 de Razão da Crítica Indolen

te, "um dado fenómeno só pode ser representado numa dada escala. Mudar 

de escala é mudar de fenómeno". 

"Como mediação entre a intenção e a acção, a escala aplica-se também 

à acção social" 

Na pós-modernidade de oposição muda a intenção, a acção e a escala, 

como mediação. 

R5 - Pois, essa é uma questão muito importante, quer em termos de epis

temologia quer em termos da sociologia ou do conhecimento científico apli

cado. A questão da incomensurabilidade, obviamente que me parece que 

continua a ser verdade, no sentido de que todos os sistemas científicos são 

exactamente isso: são sistemas. E como são sistemas.... como digo neste 

último livro, nós temos, pelo menos, esses dois grandes paradigmas do co

nhecimento - o conhecimento regulação e conhecimento emancipação -
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que mostra que a nossa ignorância nunca é geral, é sempre ignorância de 

algum conhecimento. E conhecemos em relação a um certo tipo de ignorân

cia e não a outros tipos de ignorância. Portanto há aqui, de facto, trajectórias 

diferentes entre pontos que nós designamos por ignorância e pontos que 

nós designamos por saber. Podem-se cruzar ? podem correr paralelos, es

ses pontos ? O conhecimento regulação cruza-se alguma vez com o conhe

cimento emancipação ? Eu não tenho resposta para isso. O que eu acho é 

que há aqui realmente um elemento de incomensurabilidade ou de silêncio, 

de caos também, entre as diferentes formas de conhecimento. O que eu 

penso efectivamente hoje é que este problema, a nível epistemológico, não 

é resolúvel. Sobretudo numa transição paradigmática, nós estamos a assistir 

(como, de resto, o século XVII foi bastante rico nisso) na co-presença, na co

existência de diferentes paradigmas, que são, por vezes, legitimados soci

almente: paradigmas de magia, paradigmas de previsão científica, paradig

mas de ciência Gaia. Nós, neste momento, já estamos a assistir, juntamente 

com estas formas de reducionismo de que eu lhe falei inicialmente, a outras 

formas alternativas, que coexistem, que às vezes são seguidas pelo mesmo 

autor até um ponto e, depois, abandonam-se e segue outro paradigma no 

seguinte. Estamos já a entrar numa fase de bricolage epistemológica, de al

guma maneira. Isso nota-se em muitos autores, e talvez nos melhores é 

onde isso se nota mais porque as insuficiências do paradigma obriga a ir 

buscar outros conhecimentos a outros. Portanto este problema é um pro

blema, digamos, insolúvel, a nível epistemológico. A nível das práticas soci

ais, informadas por esse conhecimento, é evidente que elas recebem o im

pacte, também, dessa incomensurabilidade e recebem-no através de uma 

nova forma de indeterminismo em que nós nos encontramos. Uma forma de 

caos, de bifurcação que torna que as lutas sejam menos puras, os resulta

dos sejam menos previsíveis, os objectivos sejam menos obtíveis e muito 

menos científicos na sua obtenção. Portanto eu penso que esta é uma situa-
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ção em que, de todo o modo, quem vai de alguma maneira trabalhando as 

possíveis articulações entre conhecimentos rivais, entre epistemologias ri

vais, são essas práticas. Não é ao nível da epistemologia. A esse nível pen

so que elas são intoleráveis, são intratáveis e não são resolúveis. É ao nível 

dessas práticas, digamos, que se vão encontrando, na prática, a tal bricola

ge, o tal mosaico epistemológico, que vai permitindo que as práticas avan

cem, por vezes muito incoerentemente, buscando conhecimentos científicos 

aqui, conhecimentos de outros paradigmas acolá. Por exemplo: na própria 

educação, a gente vê hoje a diversidade das experiências no domínio da 

educação: desde as políticas do Banco Mundial, até ao Paulo Freire; até à 

cidade educativa; à educação para a cidadania; à educação multicultural. 

RSN - Uma constelação. 

BSS - Que darão uma constelação muito variada, em que se vai buscar a diferen

tes paradigmas e é isso que eu penso que está aí. A acção, a investigação-

acção, eu hoje até talvez a valorize mais do que a valorizava antes. Eu não 

concordo de maneira nenhuma com Bourdieu, de que ela não é investigação 

nem é acção. Não. Inicialmente, o que eu pensava é que ela era sobretudo 

investigação: a investigação-acção era uma forma comprometida de realizar 

investigação mas não era suficiente para uma acção. Porque eu achava que 

a acção tinha que ter uma dimensão mais radical, mais revolucionária, mais 

ampla e que não poderia estar apenas dependente de critérios de investiga

ção. Eu continuo a pensar que, em parte, isso é verdade. Mas também pen

so que hoje, com a eliminação do paradigma (pelo menos temporária) da 

grande transformação revolucionária, estas formas de investigação-acção 

são, muitas vezes, um modo, a nível micro, a microfundação de novos para

digmas, de novas articulações paradigmáticas, de novas transições, não 

I digo para criar a sociedade socialista mas para resolver um problema das 

discriminação das mulheres numa determinada aldeia; para resolver o pro-
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blema da fome num determinado bairro; para resolver o problema da crimi

nalidade noutro bairro. São acções que têm, digamos, essa dinâmica virtuo

sa e utópica e que vão buscar aos diferentes paradigmas. E ai, elas próprias 

colectivizam essa investigação-acção. A investigação-acção tinha realmente 

uma perspectiva ainda muito individualista, muito centrada, digamos assim, 

no próprio cientista social. Eu penso que caminhamos para formas mais 

descentradas e mais colectivas, onde há mais conhecimentos rivais e alter

nativos que são convocados à compreensão do que está perante nós, não 

é? 

RSN - A ideia que nos dá de transescala... 
BSS - Pois. Uma coisa que é nova na minha reflexão (e cada vez mais ela vai ter 

parte) é o modo como... porque eu parto sempre de metáforas produtivas 

que depois literalizo. E depois transformam-se (embora elas muitas vezes 

sejam criticadas por ser metáforas), de facto elas vão a pouco e pouco to

mando conta da realidade e mostrando, quão literais elas são para mim na 

análise das coisas. E eu estou cada vez mais convencido, hoje, que real

mente nós... é uma ilusão de óptica isto tudo que a gente tem aqui na nossa 

frente. E a gente está a analisar tudo através de uma determinada escala 

que, por tão naturalizada, parece ser a única forma. Mas eu posso, por ima

ginação, transformar as escalas, miniaturizar certas coisas, aumentar outras. 

E só o não faço, porque as nossas formas de convivência estão codificadas. 

Agora, quando nós estamos em áreas não codificadas, mostra-se claramen

te que nós podemos optar por diferentes escalas, olhar para uma determina

da realidade com um nível de detalhe que a transforma completamente. Se 

lhe tirarmos o detalhe ela fica uma outra coisa totalmente distinta. E, portan

to, eu acho que é exactamente... aliás o Pessoa tem isso. Até um texto da 

Luiza Cortesão citava recentemente o Pessoa da Mensagem para tentar 

mostrar que uma ilha é uma linha vista de longe, a pouco e pouco são árvo

res, depois são casas, depois é a terra, são as praças etc. Portanto, nós, 
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hoje, na nossa observação, vivemos isso. O que me parece é que a investi-

gação-acção permite uma escala, digamos assim, mais uma chamada gran

de escala, porque é uma escala que cobre muito pouco terreno, mas cobre o 

terreno com grande detalhe. A pequena escala cobre muito terreno mas com 

pouco detalhe. É mais telescópica. Portanto, a grande escala permite isso, 

exactamente, e é isso que eu acho: que as diferentes acções, as diferentes 

práticas sociais, convocam escalas de observação e de análise também dife

rentes. Só que elas aparecem naturalizadas. E é por isso que muito dos 

nossos debates científicos são falsos, na medida em que os cientistas estão 

a debater em escalas diferentes. Provavelmente até todos podem ter razão. 

Mas um diz: "bem, mas isso não contribui nada para o socialismo"; mas o 

outro diz: "bem, mas eu não estou a ver ao nível do socialismo. Estou a ver é 

de práticas que resolvem problemas concretos, de pessoas concretas, num 

determinado momento, que lhes permite sobreviver ao capitalismo". Bem, 

então o valor delas é diferente para uns e para outros, simplesmente porque 

eles estão a observar estas práticas a escalas distintas, valorizando também 

diferentes detalhes delas. Então eu acho que a questão da escala é funda

mental no meu pensamento hoje. Aliás, se vir esse texto, que eu penso que 

é o texto mais criativo nesta colecção, neste momento - ele vai ser publica

do agora em Inglês, porque mo pediram a (M. P...?) - que é aquela "Episte

mologia da Cegueira" onde, exactamente, procuro articular, já mais para 

além das escalas, as diferentes formas. Obviamente que, para mim, para 

poder ter uma visão mais inclusiva da realidade e da sua transformação, eu 

precisaria da tal transescala, isto é, ter a possibilidade de estar a ver, a dife

rentes escalas ou, pelo menos ter a consciência de que estamos a ver uma 

só escala. Porque o grande problema ... 

RSN - é a falta dessa consciência 

BSÍS - é a falta dessa consciência, não é? 
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Q6 - Então, continuando: como referi antes, o raciocínio demonstrativo 

desenvolve-se em Boaventura Sousa Santos no quadro de uma lógica ar

gumentativa, combinando o que parece inarticulável, à luz de um estreito 

olhar positivista: uma tensão entre linguagem técnica e linguagem metafórica 

que é muito produtiva em termos de comunicação. 

Numa leitura despreocupada de uma das suas obras - tudo acontece 

quando nada parece acontecer - dei comigo a apreciar a arrumação do seu 

pensamento num "jogo de linguagem" matemático, pela via de uma lógica de 

esquema sequencial ordenador de dupla/tripla proposição, que não é dualis

ta mas de decorrência ou de complementaridade, em todo o caso, de uma 

certa linearidade no modo de construção. 

Por exemplo: quando descreve os três topoi de orientação a que está su

jeita a desconstrução hermenêutica que se realiza na dupla ruptura epistemo

lógica, não acha que essa ordenação pode ser simplificadora e ofuscar o seu 

complexo carácter interrelacionai de tal modo que se prejudique uma leitura 

complexa que os compreende constitutivos uns dos outros? 

Poderemos fazer disto uma leitura simples, de estratégia para tornar o 

discurso mais claro ? 

Quererá isto confirmar que, embora a nossa reflexão seja de futuro, os 

nossos "jogos de linguagem" ainda se constróem simbolicamente com os 

materiais das "formas de vida" do passado que trazemos ao presente para 

transformar em futuro, como diria Rorty? 
I 

R6 - Bom, acho que é um excelente posicionamento e uma excelente e 

perspicaz análise do meu trabalho. Quer dizer: eu não sei em que medida é 

que eu, no meu trabalho, acabo por ser talvez até bastante mais moderno do 

que o que eu posso imaginar, devido a toda uma tradição e treino filosófico e 

teórico que eu recebi e que, de alguma maneira, por vezes, me trai, mesmo 

quando o contesto. E portanto eu penso que, se calhar, essa linearidade que 
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nota no meu pensamento é capaz de corresponder à verdade. Aliás tenho 

sido criticado por ser muito mais moderno do que o que penso, sobretudo 

devido às minhas concepções de pós-moderno, que são concepções de 

oposição, extremamente heterodoxas, nada populares, nada dominantes 

etc., e que, portanto, se pergunta por vezes: mas afinal qual é a sua distin

ção fundamental em relação a Habermas, por exemplo ? Bem eu não tenho 

dúvidas nenhumas de que a vejo, sobretudo vejo com a minha consciência 

que tenho, exactamente como Bourdieu também tem, dos silenciamentos, 

de quem fica de fora, das exclusões etc. De todo o modo não deixo de ver 

que, por vezes, há aqui paralelos perturbadores. Perturbadores não. Eu, por 

mim, acho que não tem que haver... nós criámos um pouco essa ideia de... 

nós todos somos híbridos. Temos um stock de ideias cada vez mais comum. 

RSN - Isto foi mais para provocar conversa... 

BSS - Não, não. Mas acho que é um bom ponto, é uma boa questão. 

RSN - É que, quando dei por isto, comecei a preocupar-me também com isto. 

BSS - Claro, faz muito bem. É porque está a 1er com muita atenção o meu traba

lho. 

Q7 - Ora bem, uma vez que diferentes conhecimentos, privilegiam diferen

tes escalas de fenómenos, a constelação dos conhecimentos emancipatóri-

os sugere que aprendamos a traduzir entre diferentes escalas. 

- É a tradução o expediente para ultrapassar a incomensurabilida-

de entre diferentes conteúdos de verdade? 

Mas como refere Gadamer, a tradução é sempre uma interpretação 

e quem depende dela consente ficar sob uma tutela - a do tradutor. 

- Num paradigma conversacional, mais do que de tradução, não 

acha que o problema hermenêutico é mesmo o da compreensão? 

I Recorrendo de novo a Gadamer - "quando se compreende não se 

traduz, fala-se" porque "se compreende uma língua vivendo-a". É apenas, 
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quando é possível o entendimento numa língua por troca de palavras, que à 

luz da compreensão e do entendimento se pode colocar um problema. 

Reflexão - Não me parece uma questão de tradução mas de superação 

conceptual no sentido de uma nova configuração cognitiva que enquadrará 

novas formas de conhecimento (que se materializará noutra linguagem: a do 

novíssimo senso comum). 

R7 - A tradução significa sempre um elemento de compreensão, é um 

estádio abaixo da compreensão. O meu problema é que, neste caso, ao ní

vel das práticas sociais, eu quero que elas se compreendam, sem perderem 

nada do que são e apenas tomando conhecimento dos outros e, portanto, 

saber em que medida é que as suas preocupações podem ser traduzíveis 

noutras preocupações. 

RSN - É o seu conceito de hermenêutica diatópica, não é? 

BSS - Diatópica, exactamente, é exactamente isso. Quer dizer, se eu estou inte

ressado na paz, no movimento ecológico, o que é que isto pode interessar 

às mulheres ? Bem as mulheres são vítimas de violência doméstica; as mu

lheres são também muito vitimizadas nos processos de libertação e na guer

ra; o que é que se passa nisso? Quem são as grandes vítimas da guerra ? O 

que é que eu posso ver disso que tenha a ver com isto ? É basicamente isto. 

RSN - A dialéctica entre o particular e o universal? 

BSS - Não. É porque é entre dois particulares. 

RSN -Acha que sim? 

BSS - Eu acho que aqui é basicamente entre dois particulares. Eu tenho muitas 

suspeitas em relação ao universal. Quer dizer, ao universal concreto, hegeli-

ano, muito bem. Mas o universal abstracto, sem determinações, não. Preci

samente porque o universal abstracto sempre foi o ocidente... 
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RSN - Mas não acha que a ideia de rede, a própria ideia de constelação tem algu

ma coisa a ver com o provocar dessas pontes? que há uma certa ideia de 

universal nessas pontes ? sem se perder o particular? 

BSS - Não. "As pontes" dá-me a ideia de arquipélago. Se o universal for universal, 

não precisa de pontes. Ele une tudo. As pontes são um sinal de que há coisas 

que não estão unidas. Estão separadas. Por isso é que a gente precisa de 

pontes. 

RSN - Pois, a sua escavação arqueológica, na procura do que está na sombra, de 

trazer luz ao que está na sombra, de dar presença às ausências, é em si 

também provocadora de pontes... 

BSS - Provocadora de pontes, sim. Do universal concreto, talvez. Para mim é 

sempre mais a questão de um multiculturalismo progressista que será a mi

nha forma de universal. Algo que emerge, digamos assim, hibridamente, de 

uma constelação de saberes, de conhecimentos, de tradições... 

RSN - Quando falo de universal não estou a pensar em uniformização. Bem pelo 

contrário. 

BSS - Pois exactamente. É o universal concreto, de Hegel. Não tenho problema 

nenhum. 

Q8 - Isto agora não é uma pergunta mas é uma constatação de sinais linguís

ticos de dupla ruptura - pela repoetização da linguagem que guarda, em si 

mesma, uma grande energia comunicativa. E nos seus textos dá-se, perma

nentemente, conta disso. Uma frase que me fez parar, porque ilustra bem a 

linguagem do belo e simultaneamente da economia: "A nudez total será 

sempre a de quem se vê no que vê." 

Eu acho isto um alto exercício de reflexividade e faz-se num registo me

tafórico esteticamente muito mais aproximativo do que o da linguagem des-

' critiva esotérica em que a Ciência faz o mesmo: 

- reflexividade 



65 

- objectivação 

- interferência estrutural do sujeito no objecto observado 

etc. 
Estética aproximativa que, por isso, é ética. 

(Quem tentar ver "para lá da montanha" encontra estes sinais a cada 

passo da sua obra) 

R8 - Gosto de ouvir isso. E da sua leitura tão atenta que está a fazer do meu 

trabalho. 

Q9 - Agora queria pôr-lhe uma questão que talvez seja um bocado redun

dante em relação ao que atrás já conversámos. Mas em que eu vou pôr, se 

calhar, questões que mais directamente dizem respeito à linha estruturadora 

do meu trabalho: 

A redução do conhecimento à ciência, do direito ao direito estatal, 

dos poderes sociais à política liberal, cada qual com uma linguagem pericial 

hegemónica, completamente estranha ao cidadão comum, é, por si mesma, 

fonte de silenciamento e de destituição de poder simbólico contrariando-se a 

horizontalização mínima das condições de comunicação. 

Como pôr a falar quem se silenciou? melhor, quem se vem silenciando, 

já que não é precisa a passagem de décadas para disso nos darmos conta. 

Basta saber ouvir o que grita esse silêncio? 

Conversamos sobre "Reinvenção da Democracia". Com quem? Entre 

quem? Se só tem linguagem contra-hegemónica quem domina a linguagem 

hegemónica? 
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Qual o significado de o discurso sobre comunicação ser hoje um discur

so dominante? 

Estas são questões que eu, se calhar, teria que pôr a mim própria, em 

primeiro lugar. 

' R9 - Não, acho que faz muito bem pô-las. Aliás, não sei se conhece um tex

to meu sobre os "Direitos Humanos". Conhece? 

RSN - Conheço. 
BSS - Só que eu aí já avanço um bocado, sobretudo até numa revisão que estou a 

fazer agora. Mas mesmo neste texto já avanço com exactamente esta ideia: 

se a cultura dominante, que silenciou, tornou as aspirações últimas de uma 

determinada cultura impronunciáveis, como é que agora eu posso convidar 

essa cultura a pronunciar-se, se ela nem sabe o que pronunciar, nem sobre 

o que pronunciar-se, nem como pronunciar-se? E, portanto, é um exercício 

quase de sadismo cultural. Esta é que é a grande questão. E isto é um deba

te extremamente concreto, político e prático, na América Latina hoje, dos ín

dios, dos grupos indígenas. Uns que aceitam o diálogo multicultural, outros 

que não o aceitam, porque dizem: a gente perde sempre neste diálogo. Tudo 

foi formulado em termos hegemónicos. A linguagem é espanhola.... 

RSN - Etnocêntrica. 
BSS - É sempre, mesmo que não o queiram ser. E os mais bem intencionados são 

os piores. E portanto essa é a verdade. Agora, o meu problema é o seguinte: 

qual é a alternativa? A alternativa é realmente vivermos todos cada vez mais 

fechados em ilhas e não haver comunicação e portanto ser uma forma da

quilo que chamamos fascismos sociais ou de apartheids culturais. Portanto, 

eu continuo a pensar.... ainda agora tive uma discussão na índia, em Nova 

Deli, muito interessante, que era a discussão que eu consideraria , digamos, 

' mais exigente para mim, porque era discutir aquele texto dos "Direitos Hu

manos", na cultura hindu, no meio da cultura hindu. Foi muito exigente mas 
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foi muito interessante, porque, realmente, senti que o meu texto apelava a 

problemáticas que eles formulam de outras formas, mas também eles pró

prios se sentem isolados. Também eles próprios sentem que tem de haver 

outro tipo de diálogo com o ocidente, que não basta dizer "foram vocês que 

nos dominaram, não queremos agora nenhum contacto", porque sabem que 

os contactos estão sempre a existir. E o melhor é que a gente tente ver se 

pode discriminar nos critérios de contactos. Os tais critérios, por exemplo, 

transculturais que eu ponho no final do artigo: uma pessoa tem direito a ser 

igual quando a diferença o inferioriza e diferente quando a igualdade desca

racteriza. Pronto, e foi muito interessante esse debate. Agora, é um debate 

que eu, com o meu optimismo trágico, continuo a subscrever e que vejo que 

também é partilhado por si. Mas que há muita gente que caiu num certo cep

ticismo acerca disto. Uns, que vêm de uma orientação conservadora e por

que pensam que a cultura é do ocidente e as outras não interessam; e ou

tros, das culturas oprimidas, que dizem: nós não podemos falar nem entrar 

em nenhum diálogo intercultural porque o jogo está marcado e nós vamos 

perder. Eu tive discussões com líderes indígenas na Colômbia, exactamente 

nesse sentido. Porque sabiam e foi muito interessante. De maneira que essa 

é uma questão fundamental. Ora a Rosa diga-me uma coisa: Quantas per

guntas ainda tem, porque agora, como lhe disse, tenho reunião de Conselho 

Científico. 
RSN - Teria aqui alguma coisa, mas acho que já está implícito 

BSS - Mas se quiser nós poderíamos numa outra reunião... 

RSN - Por exemplo (e esta é um pouco atrevida) sobre a noção de progresso: eu 

não sou capaz de ter algum acordo sobre a noção de progresso ser gémea 

da noção de utopismo automático tecnológico, sem mais. Penso que há uma 

ressemantização da noção, pelo capitalismo. Mas isso 

BSS - Não. Não. Olhe o que eu lhe proponho é o seguinte: nós falámos so

bre estas. Vou-lhe propor uma reunião que, para mim só pode ser em Ju-
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lho, em que me vai reduzir a escrito as suas perguntas, inclusivamente as 

que fez hoje. Porque realmente, são muito bem feitas e me ajudam a pro

blematizar o meu próprio trabalho. Interessam-me muito as perguntas que 

fez, quer para o trabalho de revisão que estou a fazer de alguns textos, quer 

para o trabalho em que estou muito empenhado agora sobre a teoria da tra

dução. São perguntas muito bem feitas, muito profundas que têm que ter 

respostas eleboradas. 

(Pediu para recolocar as questões, se achasse que as respostas não sa

tisfaziam). 
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I 

2a PARTE 

14 de Agosto de 2000 

Q10 - "Quando na epistemologia das ausências se confrontam as acções 

científicas e as suas consequências com conhecimentos e práticas alternati

vos, há competição entre os conhecimentos da ciência convencional e sua 

representação e outros conhecimentos alternativos e formas alternativas de 

representação" (S. Santos, 2000). 

Poderá falar-se de competição num confronto tão desigual? 

- "Sempre que a competição eclode, o poder convincente dos_argumen-

tos não pode derivar de princípios lógicos mas antes de considerações 

pragmáticas" (op. cit.). 

Mas, como adverte Bourdieu (Méditations Pascaliennes), a propósito do 

"agir comunicacional", como ignorar que a força dos argumentos (mesmo 

dentro da comunidade científica) é pouco eficaz contra os argumentos da 

força? 

- Que condições devem ser preenchidas, tanto na ordem das relações 

interindividuais como na ordem política, para que seja possível instaurar o 

verdadeiro "reino dos fins" descrito sob a designação de "agir comunicacio

nal"? 

- A fé no desenvolvimento tecnológico que a ciência moderna produz, 

como suporte do aumento generalizado da competência comunicativa, ainda 

a mantém? 
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R10 - Pronto, eu tinha estado já a pensar nesta pergunta e tinha posto aqui 

ao lado: " uma boa questão". Todas são, aliás, boas. Mas esta, muito parti

cularmente. Eu acho que, como sabe, no centro da minha reflexão está esta 

questão. Precisamente por isso é que eu.... Os três grandes conceitos que 

percorrem todo o meu trabalho, sobretudo nestas últimas versões são: a ci

ência, o direito e o poder. Exactamente para analisar - através de uma fe

nomenologia do poder, de alguma maneira, e de uma forma de diferenciar 

entre diferentes tipos e modos de exercício do poder e portanto de desigual

dade - como é que estas desigualdades de poder se manifestam, se reper

cutem, quer no plano prático quer no plano do conhecimento. Portanto eu 

acho que isso, para mim, é fundamental. Claro que eu, se calhar aqui tam

bém sou um optimista trágico, como de costume, na medida em que não vou 

ao ponto de dizer que esta desigualdade é de tal maneira (embora certos 

textos meus, como por exemplo, a última versão, que só está em Inglês, que 

até vai sair agora, sobre Direitos Humanos e multiculturalismo)... eu real

mente ponho-me condições tão exigentes à possibilidade de um diálogo mul

ticultural ou da tal hermenêutica diatópica que, uma pessoa, a 1er isto, de 

fora, pode dizer: bem, põe condições tão exigentes a esse diálogo que, se 

calhar, o que está a pensar é que esse diálogo não é possível. Isto resultou, 

muito concretamente, de debates havidos, sobretudo na América Latina, 

com os indígenas, exactamente, e com a discussão saber se, à medida que 

a comunidade indígena se abre à sociedade maior, digamos assim, à socie

dade eurocêntrica - seja da Bolívia, da Venezuela ou dos outros países - se 

esta abertura que é feita em nome do multiculturalismo - que, finalmente, é 

reconhecido - não traz consigo a armadilha de fazer, no fundo, acabar o tra

balho que os Espanhóis não conseguiram. Acabar o trabalho - e estamos no 

contexto espanhol e não no contexto português - que é de eliminar comple-

' tamente a identidade dos indígenas. Porque as desigualdades são tão gran

des entre os diferentes conhecimentos e as diferentes cosmogonias que, 
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quando postas em contacto, os meios através dos quais as cosmogonias e 

os conhecimentos científicos onde a sociedade de consumo domina, são de 

tal ordem que as gerações mais novas as adoptam, acriticamente. Esque

cem as suas heranças e as suas tradições, tornam-se-lhe hostis e, de algu

ma maneira, elas passam a ser, digamos, tradições mais ou menos anacró

nicas dentro das próprias comunidades. Portanto, essa questão é, realmen

te, uma questão muito, muito forte. E já depois da nossa conversa, eu tive 

um seminário sobre este tema - exactamente é sobre aquele meu texto dos 

Direitos Humanos - tive um debate muito interessante em Nova Deli, num 

centro para os Estudos do Desenvolvimento, que é um centro dos melhores 

que existe na Ásia, sobre esta questão do contacto de culturas, e em que 

eles queriam muito discutir comigo este texto, até porque eu, entre as três 

grandes culturas que eu punha em contacto no "Direitos Humanos" era, por 

um lado, o Direito Humano; depois, o conceito de Dharma, da cultura hindu 

e o conceito de Umma, da cultura islâmica. E a ideia era exactamente discu

tir como é que é possível articular estes diferentes conhecimentos e estas di

ferentes cosmogonias etc. E o debate centrou-se também exactamente nes

ta questão. É sempre a questão central, fulcral: como é que é possível ? E 

esta põe-se, penso eu, a três níveis, um dos quais é aquele que o Bourdieu 

fala, e de que eu também tenho falado (nem sabia. Não li as Meditações 

Pascalianas e tenho usado exactamente o mesmo trocadilho: a força dos ar

gumentos e os argumentos da força). Ora isto põe-se a três níveis. Por um 

lado, é exactamente esse da diferença do poder, que faz com que, determi

nado conhecimento, posto em confronto com outro, não tenha os meios nem 

comunicacionais nem retóricos que lhe permitam fazer, consistentemente e 

convincentemente, em seu favor e, como tal, acabe por aprofundar, no diá

logo multicultural ou no contacto, a desvalorização que trazia já de partida. 

Quando, de facto, a minha intenção - no meu caso ao propor a hermenêuti

ca diatópica - é exactamente o inverso que eu quero. Eu quero é nivelar os 
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conhecimentos, tanto quanto é possível, colocando cada um deles dentro 

das suas próprias pragmáticas e depois avaliando as diferentes pragmáticas 

em que cada um deles está envolvido. Essa é a primeira questão. A segun

da questão, que eu também trato, é a questão do invisível; é a questão do 

impronunciável. Estas culturas que foram dominadas, ou estes conhecimen

tos que têm menos poder, não têm apenas menos poderes. Têm também 

menos dizeres, de alguma maneira. Porque eles foram... exactamente, mui

tas das suas aspirações e das suas possibilidades, foram coartadas. Foram 

tornadas impronunciáveis muitas das aspirações, muitas das suas possibili

dades analíticas, muitas das suas possibilidades de olhar a sociedade e de 

ver a sociedade foram suprimidas, à partida, no contacto com uma cultura 

dominante e que, pelo menos, já dura há cinco séculos ou mais e, noutros 

casos, até bastantes mais. Portanto há o impronunciável. Se eu quero pôr 

em contacto duas culturas, como é que eu ponho em contacto culturas em 

que uma parte de uma delas, pelo menos, fica sempre fora do diálogo por

que é impronunciável para os próprios? E em terceiro lugar é o elemento da 

força, exactamente. O limite da retórica é a violência. E, portanto, qual é o 

momento em que determinado conhecimento, não podendo... o conhecimen

to dominante não podendo, digamos, dominar, por qualquer razão, tem 

sempre a seu favor a possibilidade de accionar a violência. Não ele, mas 

exactamente os contextos pragmáticos em que ocorre, sejam eles as esco

las, a educação, as instituições, o Estado, etc. Portanto, eu acho que esta 

questão é a questão fulcral. É evidente que, quando se fala em competição, 

provavelmente é um termo muito forte, se a gente, enfim, procurar que a 

competição vai com as condições da competitividade e, portanto, para haver 

competição é preciso que haja condições reais de competitividade. Ora mui

tas desta situações... há uma situação paradoxal, digamos, e quase dilemá-

tica... é que as condições de competitividade criam-se, a partir da ausência 

delas. Isto é, não é possível postular a sua existência e a partir delas estabe-
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lecer, tipo "à la Rosanvallon" (?), na teoria da justiça, uma situação originá

ria; ou "à la Habermas" de alguma maneira, que não é uma situação originá

ria, mas é uma situação final, digamos assim, da situação de comunicação 

ideal, em que se possa postular essa competitividade. Eu nem vejo uma si

tuação final nem uma situação originária. Vejo entre duas situações impossí

veis de definir, quer nas suas origens, quer nas suas finalidades, uma aspi

ração de comunicação, uma aspiração de contacto. Mesmo que parte quer 

dos dominantes hoje - na medida em que a confiança epistemológica tam

bém dentro da ciência está um pouco minada em certos sectores deste co

nhecimento dominante, e que isso se nota através de muitas formas de de

sassossego Freudiano, Pessoano, de Uneasyness, digamos, o desconforto, 

que é um conceito-chave de David Humme; na psicologia humana, a condi

ção humana, para tentar mostrar esta situação de a gente, por vezes... 

Também no fundo poderia dizer-se como José Régio: a gente não sabe por 

onde vai mas sabe que não quer ir por aí. E esse desconforto, por antecipa

ção, é aquele que leva àquilo que eu chamo um sentimento de incompletude 

num determinado conhecimento ou numa determinada cultura e que faz com 

que essa cultura ou esse conhecimento comece a perguntar-se sobre o que 

está para além dele ou dela e, a partir daí, a aspiração de um outro, digamos 

assim. Claro que, esta sensação de incompletude pode ser também uma 

armadilha. Isto é, pode ser... um dos colegas em Nova Deli, exactamente, 

discutia comigo, porque eu ponho uma das condições, para o diálogo inter-

cultural: que haja uma sensação de incompletude em cada um dos paradig

mas do conhecimento ou das culturas. Porque se o meu paradigma me der 

todas as respostas, eu não preciso de dialogar com nenhuma outra cultura; 

se existe competição não lhe dou nenhum valor porque eu tenho as respos

tas todas. Eles partiam, ao contrário, do pressuposto: não, nós só admitimos 

o diálogo, a partir da ideia de completude. Quer dizer, só uma cultura que se 

considere completa ou um paradigma que se considere completo, é que 
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pode entrar num debate deste tipo sem correr o risco de ser totalmente cilin

drado, de ser totalmente dominado pelo diálogo. E eu, ao mesmo tempo que 

lhe falava, tentando ver a diferente posição que eu tinha e que eles tinham, 

não é, e ainda por cima sabendo o que é ainda hoje para eles um português, 

que é ainda sinónimo de pilhagem - a palavra português em indiano, signifi

ca exactamente, "pilhagem" e "violação de mulheres" (que é o que os portu

gueses faziam) e incêndios. Os portugueses, quando não podiam controlar 

de outra maneira o subcontinente, incendiavam as cidades. E, portanto, a 

palavra (salvo erro Fripang. Não me lembro agora, mas está nos meus ca

dernos) é a mesma. E eu tinha realmente que ter em consideração que eles 

estavam a falar de uma outra trajectória e de uma outra História que, naque

le momento, nos tornava um bocadinho falsamente contemporâneos daque

le encontro. De todo o modo, alguns deles próprios, também pensaram que 

eu tinha razão. Isto é: "não, mas realmente, é verdade que nós também nos 

temos fechado muito, de uma maneira muito defensiva. E que essa ideia de 

completude, de que a nossa cultura terá respostas para tudo, também fez 

com que, para nós, o estrangeiro é o bárbaro, é o sinónimo daquele que não 

tem a cultura. Foi assim que a gente sempre olhou para os portugueses; foi 

assim que os chineses consideram tudo o que é estrangeiro: é sempre um 

bárbaro; sempre alguém que está muito abaixo. E, portanto, no fundo, nós 

também temos isso. Só que a nossa cultura, nos acidentes da História da 

Modernidade, acabou, sobretudo a partir do século XV, por ser dominada 

dentro deste paradigma. Mas, no fundo, ela própria, também tinha os seus 

mecanismos de dominação e que os exerceu, aliás, em relação a outras cul

turas". Para já foi a partir daí que começámos a ver: mas afinal, a cultura 

hindu, também ela própria exige... entra em competição com outro tipo de 

conhecimento que, entretanto, também os esmaga, que são conhecimentos 

dos Abibasi que são os povos nativos da índia, os chamados povos indíge

nas. Porque a cultura Hindu é uma cultura ariana, uma cultura que vem da 
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Pérsia, que vem do Norte, e que depois se instalou, a certa altura, no conti

nente. De modo que este jogo quase de bonecas russas entre dominante e 

dominado, entre conhecimentos e práticas de conhecimentos que são domi

nantes ou dominados, num certo período, é realmente extremamente com

plexo. E não há, digamos assim... não é um jogo de soma zero. É um jogo 

em que há, obviamente, dominantes, há os dominados. Mas os Portugue

ses, no século XVII, também muitas vezes - como vinham de um centro co

lonial extremamente frágil - nas situações em que se encontravam no sub-

continente ou em África, tinham que recorrer aos conhecimentos nativos e 

locais, desde os medicinais a outros, para poderem sobreviver. E viviam à 

custa desses outros conhecimentos. Portanto, há aqui situações muito com

plexas de relações entre poderes. E, portanto, o que eu lhe digo é o seguin

te: tem toda a razão. As condições de competitividade são muito exigentes. 

Só podem ser criadas através deste diálogo. Não vejo que elas possam pre

existir ao diálogo. E também não sei qual é o futuro desse diálogo porque 

acredito perfeitamente... não me recuso totalmente a atribuir a este diálogo, 

digamos assim, uma ideia de progresso. Este diálogo pode ser, efectivamen

te... esta hermenêutica diatópica, é, digamos assim, um optimismo também, 

não só trágico, mas quase desesperado. Não vejo é alternativa a ele. Agora, 

que há um risco de, se realmente as relações entre conhecimentos não fo^ 

rem vigilantemente analisadas a cada momento, que os conhecimentos mais 

fracos sejam totalmente canibalizados. Eu neste momento estou a fazer um 

projecto internacional porque eu... como sempre, a minha reflexão epistemo

lógica assenta sempre em investigação sociológica, digamos, empírica. Por

tanto, eu estou a tratar estes temas exactamente naquele projecto de que 

lhe falei dos tais seis países que estão envolvidos, da fundação McArthur " 

Reinventando a Emancipação Social", estou a debater-me praticamente to

dos os dias com esta questão. Agora, naturalmente que quem entra no diá

logo são pessoas que, de alguma maneira lá, têm conhecimentos que já os 
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tornam aptos, digamos assim, para o conhecimento hegemónico, mas têm 

dentro de si muitos outros conhecimentos. Um colega africano tem dentro de 

si uma prática de medicina tradicional importantíssima, ao lado da medicina 

biomédica que nós utilizamos e que é dominante. E, portanto, estas conste

lações de conhecimentos são cada vez mais ricas e há situações em que é 

possível, efectivamente, encontrar formas híbridas, criar novas constelações, 

a partir desse diálogo. Agora, como lhe digo, as condições de desigualdade 

são extremamente perigosas. Quanto à primeira condição, a primeira situa

ção de desigualdade, o perigo da canibalização, é fundamental. Existe e é 

muito próximo. A questão do impronunciável e, portanto, do silêncio que se 

opera sem silenciamento - é o silêncio, não de alguém que é impedido de 

dizer o que quer, algum conhecimento que é impedido de conhecer, mas 

não tem como dizer aquilo que, de alguma maneira os seres falantes pen

sam que poderia ser dito. Ou se o dizem, dizem-no numa língua, num co

nhecimento, numa prática, que é, ela própria, a prática do conhecimento 

dominante. E, portanto, como eu digo no texto também, o silêncio só é rom-

pível, neste caso, através de estratégias do conhecimento que vão aprofun

dar esse mesmo silêncio. Porque o silêncio só é quebrado, usando conhe

cimentos hegemónicos e dominantes que, por sua vez reproduzem a relação 

hierárquica dos conhecimentos. Portanto, essa questão também não penso 

que se possa resolver. O que eu penso - e olhando hoje a situação nos con

tactos multiculturais - é que há situações que podemos analisar; que, atra

vés desta hermenêutica diatópica, tem havido capacitação, isto é, tem-se, de 

alguma maneira, indo circunscrevendo o campo da impronunciabilidade. E 

quando, realmente as comunidades indígenas, por exemplo, vão começando 

a reinventar as suas tradições; vão começando a perguntar aos seus maio

res, aos seus anciães, como é que se resolvia aquele problema, como é que 

a gente resolvia este problema, como é que se pode... E muitas vezes o que 

é dito não tem nada a ver com o que se passava no passado. É uma rein-
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venção, feita na hora, como se fosse imemorial. São, portanto, tradições 

instantâneas, digamos assim. E isto funciona como capacitação. É uma 

arma retórica para discursos onde se jogam as relações de poder muito for

tes que é, por exemplo, se alguém cometeu um crime, se deve ser punido ou 

se não deve ser punido; se actuou dentro de determinados princípios ou de 

acordo com determinados sonhos que são a sua forma de conhecimento e é 

ou não reconhecida essa forma de sonho como uma razão racional dentro 

daquele modelo de conhecimento para a acção. Portanto, estas são as 

questões muito práticas que depois se levantam a este nível epistemológico. 

Portanto, eu penso que aqui também há uma estratégia de risco total. Há 

uma estratégia de risco total, quer ao nível da primeira condição quer ao ní

vel da segunda condição. Ao nível da terceira, que é esta de os argumentos 

da força virem a sobrepor-se à força dos argumentos... bem, essa nós assis

timo-la todos os dias também e, portanto, essa parece-me que é até a mais 

óbvia, digamos assim. Aquela que, de alguma maneira, hoje, até está mais 

exposta. Porque é o limite da retórica e do círculo comunicacional ou do au

ditório retórico que é interrompido de fora. Quer dizer, as duas primeiras, são 

aquelas que comprometem, que minam por dentro o próprio núcleo comuni

cacional. Esta outra vem de fora e choca nele e reduz ou elimina-o, não é? 

Mas, portanto, é mais fácil de detectar. As outras exigem muito mais her

menêutica diatópica, de facto, para se identificarem. 

RSN-(...?) 
BSS - Não, eu tenho todo o gosto. Portanto, como digo, essas condições, já res

pondem um bocado ao Reino dos Fins, que eu nunca vejo como fins, vejo 

como processos. Pronto e, quanto à última, obviamente, eu não penso que 

seja o tecnológico que vai, realmente, resolver a competência comunicativa. 

Ao contrário, ela está a criar silenciamentos, e silêncios enormes. 
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Q11 - Quanto à questão da "Tradução". Pareceu-me, na altura, que gostaria 

de retomar esta questão. Mas não sei... 

R11 - Não, não. Essa questão também é uma questão que até pus aqui "ver 

ao lado" porque acho que é uma questão que, agora então neste trabalho 

que estou a fazer, é para mim fundamental. E tudo o que a Rosa escrever e 

pensar e usar nisso... eu até vou agora reler o Gadamer, neste sentido, para 

ver, porque não me lembro dele neste contexto. Para mim continua a ser a 

razão da tradução... eu penso que, quando eu falo da tradução, não falo -

provavelmente, eu tenho que ver isso melhor no Gadamer - mas não falo, 

propriamente no sentido convencional da tradução. Para mim, quase que se

ria como se eu estivesse a falar da transliteração. Não é transliteração aquilo 

que eu estou a pensar. 0 que eu estou a pensar é em criar, aumentar os 

campos de reciprocidade e de inteligibilidade sem que seja à custa de uma 

só forma de inteligibilidade. E, portanto, estamos, de novo, no contacto mul

ticultural, se calhar, mas a ideia fundamental é que a tradução é tornar inteli

gível, numa outra língua, num outro conhecimento, num outro paradigma, 

um determinado anseio, uma determinada aspiração, que não se pode for

mular nos mesmos termos, nesse outro paradigma, mas que há, digamos, 

correspondências isomórficas. Isto é, como é que - um exemplo que eu cos

tumo trabalhar muito é: como é que a dignidade humana se pode traduzir em 

diferentes paradigmas de conhecimentos. Bem, nós temos o paradigma dos 

Direitos Humanos. Mas há outros. Então vamos ver quais são os outros. 

Portanto, para mim, "tradução", são isomorfismos, de alguma maneira. São 

formas que, estruturalmente, correspondem a determinadas aspirações - ou 

porque são valores últimos duma determinada cultura - e é a minha maneira 

de substituir a meta-narrativa ou a grande teoria. Porque não é, digamos, eu 

I criar uma grande teoria da dignidade humana, onde tudo está metido e, por

tanto, que cobre, como uma espécie de síntese Hegeliana, todas as diferen-
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cas, formas diferentes e parcelares de dignidade humana e que, no fundo, 

seria essa a maneira que ele tem, o Geist. É realmente a partir dessas for

mas diferenciadas que aparecem ao nível do entendimento do Verstand e ao 

nível da ciência, tem toda essa pluralidade, digamos assim, de formas, de 

aparências, digamos, que, depois, traz a uma síntese. Ora é isso exacta

mente que correspondeu depois, na sociologia, às teorias gerais etc., é isso 

que eu evito -ou à metafísica na sua tradição - e tentar mostrar se é possí

vel criar um mosaico, se é possível criar um Bildung que é no fundo uma 

manta de trapos, digamos assim. Essa tradução permite, exactamente, que 

uma peça jogue com outra, se articule com outra, nesse mosaico, sem ser 

uma cacofonia. E essa tradução, em meu entender, tem uma dupla valência 

- como eu anotei aqui - quer ao nível do conhecimento quer ao nível das 

acções. Isto é, ao nível do conhecimento é o que temos estado a discutir; 

mas até ao nível das práticas. Eu, por exemplo, venho esta semana de Mo

çambique, vim na quinta feira, e até a minha última coluna na "Visão" (até 

pode levar), veja, só por causa da última observação minha, que é exacta

mente sempre a minha preocupação, que é esta: poderia olhar-se, por 

exemplo, para as autoridades tradicionais; para as formas tradicionais de 

conhecimentos e de práticas e de ordem que as sociedades africanas sem

pre tiveram - os curandeiros, os régulos, que foram muito usados pelos po

deres coloniais mas continuam a existir e que sempre asseguraram uma cer

ta ordem. Eles têm uma forma de gestão que, muitas vezes, as feministas 

consideram retrógrada, e é, a discriminação contra as mulheres - mas são 

susceptíveis de aprendizagem. São susceptíveis de serem democratizados, 

sem terem que ser destruídos. São susceptíveis de ser uma forma africana 

de democracia participativa. É como eu termino a crónica aí. E é exactamen

te esta a minha aspiração. E, por exemplo, neste trabalho que estou a fazer 

no projecto, também a tradução tem a ver com práticas, isto é: eu admito 

que as práticas da democracia participativa não tenham que ser apenas 
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aquelas que foram caucionadas ou que surgem na tradição europeia dos re

ferendos, dos plebiscitos e de outras formas. Por exemplo, nos trabalhos 

que fiz em Porto Alegre, no orçamento participativo também existem essas 

formas de participação. Porque não olhar para essas formas tradicionais de 

governo africano, que pré-existiram, inclusivamente, muitos deles, aos Esta-

' dos coloniais, como também uma formula participativa? Ora bem, aí está: 

como é que se pode traduzir uma forma, noutra, sem que tenhamos mode

los, digamos assim, universais ? Porque, realmente, o meu grande objectivo 

é poder criar inteligibilidade sem ser á custa de modelos universais. Porque 

parte duma cultura que tudo o que ela toca, como modelo universal, destrói 

- porque o universal está acima do resto; o universal tem uma legitimidade 

que ninguém mais tem; porque é extremamente inclusivo, é totalizante. E, 

como sempre, o totalizante acaba por ser totalitário. Portanto, para mim, a 

tradução é: como se cria rede; inteligibilidade; confluência; sentimento de di

ferenças mas articuladas, sem ter que usar uma língua só. E por isso é que 

as traduções são muito importantes. Não é o Esperanto. As sínteses Hegeli-

anas ou as teorias gerais da sociologia são Esperantos que se inventaram 

para tentar cobrir tudo e tornar tudo possível. Bem, não sendo assim, qual é 

o que resta ? É esta forma de tradução que é trocas de inteligibilidade. 

RSN - Mas aí tem que se contar com uma grande consciência da incompletude. 

Sem essa tomada de consciência.... 

BSS - Exactamente. Sem isso não se pode fazer nada. Não, e depois, quer dizer, 

é um processo histórico, precisamente porque é uma posição normativa -

que tenta, digamos, eliminar ou, de alguma maneira, atenuar as três grandes 

condições negativas do diálogo de que falámos atrás - que exige, não só 

muita vigilância epistemológica, mas exige muito tempo. Tem uma lógica de 

desenvolvimento....quer dizer, estamos a falar para um milénio. Não esta-

I mos a falar para agora. 

RSN - É um tempo transformativo, que não é o tempo funcionalista. 



81 

BSS - Exactamente. É um tempo muito mais longo mas que tem que ser outra ati

tude que leva muito mais tempo, porque esta cultura, sobretudo eurocêntri-

ca, depois de cinco séculos ou mais - sobretudo de cinco séculos de domi

nação no mundo - tem muita dificuldade de se reapetrechar, de alguma 

maneira. Pelo que, o que eu estou a tentar produzir é uma teoria que, nesta 

região do mundo, funcione, depois dessa hegemonia e dos reflexos condici

onados que ela criou, ter terminado. Portanto, é uma coisa para daqui a mui

to tempo. Daí a minha utopia. Não peço desculpas a ninguém de ser utópico. 

Tudo o que a Rosa escrever sobre isto, e até algumas referências que en

contrar sobre teoria da tradução, diga-me, porque eu tenho interesse em 

prosseguir isso. 

Q12 - Bom, no que temos vindo a conversar, já englobou as preocupações 

que aqui mostro relativamente à noção do "progresso", gémea da noção de 

"utopismo automático tecnológico". E fiz uma reflexãozinha muito descodifi

cada, muito frontal, muito aquilo que me apeteceu dizer. 

BSS - Claro, é assim mesmo. 

RSN - ... que não é nada pensada. É, se quiser, mais sentida, não é? Porque, às 

vezes também me dá a ideia - não é o caso do professor que faz a simbiose 

do racional e do emocional de uma maneira muito congruente - às vezes pa-

rece-me que faz falta uma leitura emocional de Marx. Afinal, "proletários de 

todos os países, uni-vos", não é um grito do racional. 
I . 

Quanto à noção de progresso - "gémea da noção de utopismo automáti

co tecnológico"... não acha que esta geminação pode deixar margem a leitu

ras reducionistas se não se esclarecer a ressemantização capitalista de 

"progresso"? 

- Quero crer que há diferenças fundacionais nas concepções socialista 

e capitalista de "progresso" já que, num e noutro caso, a motivação, a inten

ção e a acção, ligadas, são antagónicas. 
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Na acepção capitalista a motivação e a intenção estão focalizadas para 

o lucro e materializam-se na acção de exploração desenfreada do homem e 

da natureza. 

Na acepção socialista, motivação, intenção e acção convergem (totali

dade, como ligação entre os princípios e as práticas) na procura de igualda-

' de (que só existe no reconhecimento do outro); de fraternidade (que é esse 

reconhecimento); de liberdade (que resulta do exercício da igualdade e da 

fraternidade que nos emancipa pelo máximo cuidado com o outro, humano e 

não humano, indestrinçáveis pela humanização da natureza). A ideia/acção 

socialista de "progresso" está internamente regulada por esta amorização. 

Isto é a utopia que se opõe ao utopismo. 

- A este propósito, e para me esclarecer sobre a leitura, concerteza mui

to incompleta, que fiz de algumas páginas de "Crítica da Razão Indolente" 

(p.ex. 54, 55) gostava que me falasse da actualidade (ou não) do marxismo: 

enquanto instrumento de análise do capitalismo, da sua desconstrução com 

vista á sua superação (historicizando-o, evidentemente); enquanto proposta 

(teórico-prática; local-global) de abraço universal - já que só a consciência 

de ser dominado, tornada consciência prática, possui essa função transfor

madora capaz de construir as condições materiais de oposição consequente 

à reificação a que o capitalismo sujeita os homens e as relações entre si. 

R12 - Não. Eu acho que tem toda a razão. É evidente que, quando eu falo e 

defino desta forma o progresso eu faço-o no contexto (nos meus livros, nor

malmente) é no contexto sempre do paradigma da modernidade eurocêntri-

ca, e no paradigma que dominou até então. Porque a modernidade, como eu 

sempre tenho dito - o próprio Marxismo faz parte dessa mesma modernida

de - e, portanto, essa noção de progresso tanto tem uma vertente liberal, di-

I gamos assim, capitalista, como tem uma vertente Marxista. Se notar no pró

prio Marx-e já vamos ao grito do manifesto - se olhar bem, para o Marx, de 
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facto, também a transformação e o progresso funcionava basicamente ou 

tem muitos aspectos de automatismo tecnológico, porque eram as forças 

produtivas que se desenvolviam a um ponto que não cabiam dentro das re

lações de produção. E, quando elas não cabiam, é que se mudava para ou

tra sociedade. Por isso é que ele considera a burguesia uma sociedade 

revolucionária porque é uma classe revolucionária que não cabe... a 

produção burguesa não cabe no sistema feudal e, portanto, rebenta com ele. 

E, agora, a própria burguesia, ao criar as suas contradições vai obrigar-se a 

uma socialização da produção que vai criar outros actores cuja participação, 

neste processo produtivo, devido ao desenvolvimento tecnológico... E as for

ças produtivas não vão caber nesta relação de exploração. E, portanto, ela 

tem que rebentar e dar origem ao socialismo e ao comunismo. No fundo, 

houve sempre aquelas duas leituras do Marx: uma leitura que olhava mais o 

conceito de praxis e, portanto, as actividades que o movimento operário teria 

que ter, e os partidos etc., no sentido de levar a cabo a revolução, e que 

eram as posições que se consideravam mais voluntaristas; e depois aqueles 

que entendiam que, de alguma maneira, a história está do nosso lado e, à la 

limite, não seria preciso fazer nada porque as próprias transformações 

tecnológicas acabariam por produzir, exactamente.... pronto, Lenine, a 

electricidade, o socialismo, vão de par, etc.. Portanto, essas ideias, penso eu 

que ficaram sempre muito próximas. Agora, curiosamente, eu não uso o 

conceito de progresso mas uso "emancipação social". Ou seja, eu agarro 

num conceito - este projecto que estou a realizar, chama-se, exactamente, 

"Reinventing Social Emancipation", 'Reinventando a Emancipação Social" -

é para mim o conceito que me permite ter tudo o que eu teria no conceito de 

progresso sem deixar de ter toda uma conotação que ele teve até agora. 

Porquê? Porque, realmente, é um progresso moral, acima de tudo. E é um 

progresso social que, certamente, vai ter também uma componente tecnoló

gica. Só que, no meu caso, as tecnologias são alternativas e têm que vir de 

muitas outras formas de conhecimento, porque cada forma de conhecimento 
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tem as suas 

próprias tecnologias. Agora, é evidente que há uma ideia de melhoria, de 

transformação ética. Eu prefiro um critério, digamos, mais ético, no sentido 

de dar a ideia de uma transformação para melhor, através do conceito de 

emancipação social, do que, propriamente, através de um conceito de pro-

gresso, porque esse conceito, pretensamente mais neutro - que oé-é mui

to mais ambiguo e, portanto, eu, perante qualquer destas inovações... por 

exemplo, a Internet é progresso? É e não é, imediatamente, para mim. Por

quê? Porque enquanto, segundo o relatório do PNUD, 93,3% dos utilizado

res da Internet estiverem nesta pequena faixazinha do mundo que é a Euro

pa e a América do Norte, tudo o que a teoria da comunicação e as teorias da 

informação hoje dizem - que a Internet revoluciona-nos; nos põe em contac

to uns com os outros - é uma pura falsidade, quando a gente sabe que 93% 

está fora disso. Eu, no novo projecto que estou a realizar vejo isso: colegas 

que não estão na Internet; os sistemas vão-se abaixo; gastam muito dinheiro 

para entrar na Internet, etc.. Metade da população, segundo estudos das 

Nações Unidas, das gerações actuais que vivem no mundo, nunca fizeram 

uma chamada telefónica nem nunca vão fazer uma chamada telefónica. É 

isto que a gente destas gerações que estão agora presentes... é isto que 

mostra, realmente, a desigualdade. E é exactamente isso que eu quero dar 

com o conceito de emancipação. E daí que a minha diferença é um bocado 

essa. 

No que respeita ao Marxismo, eu, realmente, na "Mão de Alice" tenho 

um capítulo sobre 'Tudo o que é sólido se desfaz no ar" que é o título do li

vro do Marchai Berman e aí tento fazer uma análise daquilo que é actual e 

do que não é actual. Eu comecei uma reflexão para além disto, e continuo a 

pensar basicamente que é a posição que defendi nessa altura, ou seja: o 

I Marxismo é muito importante para me dar a conhecer a sociedade em que 

eu vivo. É menos importante para me dar uma ideia da sociedade onde eu 
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quero viver. E é esta a minha discrepância. Agora, realmente, depois disso, 

eu tentei articular com outras ideias, nomeadamente a ideia de manifesto. 

Isto já foi muito posterior a isso. Foi exactamente quando, em 98 se fez os 

150 anos e eu comecei a pensar que, este fracasso deste manifesto comu

nista, no entanto, é um fracasso mas as exigências e as aspirações para as 

quais ele chamava a atenção continuam mais vivas que antes. Se calhar 

precisamos de outros manifestos. E então, este trabalho que estou a fazer 

agora, envolvendo esses países, o título é "Reinventar a Emancipação Soci

al" e o sub-título é "Para Novos Manifestos". E aí, é evidente que entram to

das essas outras componentes, nomeadamente, emocionais e até corporais 

- que, neste momento, também me interessa muito analisar o papel do cor

po em tudo isto - que a nossa cultura também deixou totalmente de fora. 

RSN - Está a falar do corpo. A questão do sujeito, na sua reemergência, está-lhe 

completamente ligada. Gostava que me falasse desta questão específica e 

que está agregada a tudo o que tem estado a dizer de uma maneira tão elo

quente. Gostava de o ouvir sobre a reemergência destas preocupações que 

recolocam a questão do corpo e a questão do sujeito: 

Q13 "EU é o pronome que qualquer um pode dizer mas que ninguém pode 

dizer por mim". (Morin) 

Considerando: 

- A dupla hermenêutica que, enquanto nova regra do método das ci

ências sociais, decorre da especificidade destas, uma vez que os objectos 

são sujeitos com os seus próprios quadros de sentido a ser confrontados 

com os quadros de sentido da ciência que os analisa; 

- A nova retórica que mostra como os factos não podem ser separa

dos do sujeito que os apresenta ou seja, do argumentador, sendo a teoria 

da argumentação a mais bem equipada para uma crítica radical ao cientismo 
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que erradica o sujeito da correspondência entre a teoria e o real, pela cons

trução da objectividade como impessoalidade; 

- A Dupla ruptura epistemológica que desobjectualiza, requalificando 

a condição de sujeito comunicativo pela tendencial elevação da transacção 

intersubjectiva ao patamar da reciprocidade, horizonte de uma proposta de 

"conversação" universal. 

A questão do sujeito surge de todos os lados e não há como a negli

genciar. 

Sob a égide da aproximação a um paradigma conversacional tento um 

"exercício de trans-escala" e convoco diferentes escolas de pensamento 

para a reflexão sobre este objecto constelar: Sichère, Touraine, Morin, Bour-

dieu, Lévinas ... 

- "que real se deve produzir e de que modo, para que possamos falar de 

um sujeito e a que devemos responder para que nós próprios nos aprecie

mos enquanto tal?" (Sichère) 

- "como nos libertarmos deste duplo poder dos que dirigem os mercados 

e dos que comandam as almas sem tornar ao mundo dos deuses e recriar 

um espaço civil que é o da liberdade e não o do interesse ou da tradição?" 

(Touraine) 
A este respeito, quais são as suas perguntas, professor? 

R13 - Sem dúvida que é uma questão também muito importante. Exacta

mente porque, nesta maneira de formular, digamos assim, as interfaces en

tre os diferentes conhecimentos e práticas de conhecimentos e as diferentes 

pragmáticas do conhecimento, obviamente que estão sempre por detrás prá

ticas sociais que são conduzidas por sujeitos. Sujeitos que são individuais e 

que são colectivos. E aí é, imediatamente, uma transformação que se tem 

que fazer um pouco na cultura ocidental: é que nós hipostasiámos o sujeito 
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como sujeito individual e nunca consideramos a ideia da subjectividade co

lectiva. Tanto assim que tivemos que usar metáforas. O próprio Marx usa 

metáforas para falar desse sujeito. A "classe", em si, é, exactamente, uma 

tentativa de tentar mostrar como é que se criam sujeitos colectivos. E ai, re

almente, esta primeira questão, para mim, é fundamental: quais são, como é 

que se definem estes sujeitos que são colectivos e que são eles portadores 

também de práticas de sentido e, portanto, de formas de conhecimento e de 

pragmáticas que são elas próprias também condizentes com a colectividade 

destes sujeitos? Mas, por outro lado, é evidente que há uma outra dimensão, 

essa dimensão, digamos assim, que eu não diria que é inerentemente indivi

dual. É individual, depois da revolução cartesiana. Depois que o "eu" episté-

mico consegue expulsar o "eu" empírico, realmente, aquilo que eu sinto, 

aquilo que eu sou, se eu sou cristão, se eu sou muçulmano, se eu sou ho

mem, se eu sou mulher, deixa de interessar. O importante é que "eu penso, 

logo existo". Mas, quem é este "eu"? Pode ser uma mulher, pode ser um 

homem. Quer dizer, o "eu" empírico foi totalmente expulso para que desse 

lugar ao eu epistémico. Ora bem, e é o regresso desse eu empírico, sob a 

forma das colectividades dentro das quais os indivíduos se inserem, que 

está hoje na origem de muitas das nossas problematizações, dos estudos 

culturais da ciência, dos estudos pós-coloniais, dos estudos feministas. Ê; 

realmente, contextualizar esses sujeitos. E aí, chocamos, inclusivamente, 

com um problema que é muito complexo dentro da cultura ocidental que é a 

questão do corpo. Porquê? Porque o corpo, para nós, é o corpo individual. 

Nós podemos fazer metáforas facilmente entre o sujeito individual e o sujeito 

colectivo. Mas quando se fala do corpo... É certo que, no século XIX, quando 

se fala da sociedade, a sociedade é, toda ela, metaforizada. Todos os con

ceitos - o conceito de órgão social, organismo social - tudo vem, digamos 

assim, de uma metáfora corporal que é uma forma secularizada de formas 

que existiam na teologia medieval, que eram as mais importantes. A do cor-
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po místico, por exemplo, que é uma ideia de corpo que engloba tudo. Mas é 

evidente que hoje, quando nós falamos do regresso do corpo, é da fisicali-

dade do corpo. E vemos isso, por um lado, na própria força que tem hoje a 

ciência - a Biologia e, por outro lado, as neuro-ciências que estão, de algu

ma maneira, a tentar ancorar no corpo e na corporealidade muitas das coi

sas que a filosofia e a sociologia ancoraram na sociedade e em outros luga

res. Eu estou totalmente contra isso. Porque eu penso que, o mais importan

te nos corpos, é o que está entre os corpos. É a relação. O Damásio nunca 

me vai resolver o meu problema, se eu estou apaixonado. Porque, realmen

te, a paixão são dois corpos, pelo menos, e o que está entre eles não está 

em nenhum deles. E não estando em nenhum deles, não pode ser reduzido 

aos neurónios e ao funcionamento dos neurónios. Portanto, há um "entre-

corpos" que, para mim, é fundamental, como há uma "entre-identidades" que 

é fundamental para entender tudo isto. Portanto, é nessa teia, entre o colec

tivo e o individual, que eu quero situar a minha reflexão e, exactamente, en

contrar formas de corporealidade que não são as convencionais e que são 

aquelas que unem o corpóreo, não o sendo. Como digo, a paixão é, exacta

mente isso. O ódio, podia ser também. Mas gosto mais de falar de paixão 

que é mais agradável, o amor. Porque é aquilo que une através dos corpos 

sem, no entanto, estar exclusivamente situado num corpo, nem nos dois. 

Quer dizer, não é a soma dos dois. É algo que está, realmente, muito acima. 

De modo que eu penso que, este regresso do sujeito tem que ser um sujeito 

contextualizado porque, se não, estamos na filosofia da presença, estamos 

na metafísica, estamos no regresso de tudo isso. Eu penso que não é preci

so matar o sujeito - ao contrário do que fez certo estruturalismo. O que é 

preciso é olhar para o sujeito com olhos de ver. E os olhos de ver é vermo-

nos ao espelho. Eu não consigo estar a ver-me ao espelho a pensar, sem 

saber que tenho 59 anos, que sou um homem, que sou isto, que sou aquilo, 

que ao meu lado está uma mulher que é desta cor, que é daquela cor. Eu 
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não consigo, de modo nenhum, pensar fora deste contexto. Não sou capaz 

de dizer: bom, eu penso logo existo. Eu acho que é dar a conhecer aos 

sujeitos, os sujeitos que eles são, que é o que falta, fundamentalmente. A 

nossa própria cultura criou uma série de tabus. Exactamente, ao fazer o 

corte entre o eu epistémico e o eu empírico, desvalorizou toda a área do eu 

empírico que agora está a emergir. Quando eu falo do sujeito e do corpo é, 

exactamente, toda esta emergência que esteve marginalizada, suprimida, 

submersa dentro de conceitos abstractos de subjectividade que não têm ne

nhuma possibilidade de hoje nos convencerem como sendo a ancoragem ou 

o fundamento das nossas certezas, quaisquer que elas sejam, por menores 

que elas sejam. E quando se fala das incertezas, ainda mais , obviamente. 

Portanto isto é só para dizer que é por aqui que eu estou: nem o sujeito uni

versal, nem o sujeito singular; nem o sujeito individual, nem o sujeito colecti

vo, mas o que está "entre". Porque é que uns precisam dos outros. Fugir da 

dicotomia. 

RSN - Isto é uma resposta realmente anti-atomista. 

BSS - Exacto. 

RSN - Eu acho que isso é mesmo pós-moderno. 

BSS - Não sei. Isso aí já é o nome que lhe chamam. E uns gostam desse nome, 

outros não gostam. Mas, de qualquer maneira, é a maneira como eu formu

lo. 

RSN - Mas é um belo exercício de "desatomização". 

BSS -É.Eéum pouco por aí que eu vou. É um pouco por aí. 

Então respondi às suas perguntas? 

RSN - A última é sobre a escola. 

BSS -Ah! A escola. 

RSN - Esta parece quase de encomenda. Sabe, é uma dissertação em Ciências 

da Educação e há alguma pressão para esclarecer esta escolha da obra do 

professor... 



90 

BSS - Faço ideia. Deve-se ter metido em trabalhos. 

RSN - Mas eu gosto de me meter em trabalhos. Sabe, eu sou um tanto céptica em 

relação à Escola. Não se trata daquela "hiper-lucidez" foucaultiana que pode 

levar a cruzar os braços.... nem para lá caminha. Mas tenho que ser muito 

auto-vigilante, para não acontecer. De facto, a História da Escola é aterrado

ra. Continua a ser. Se calhar, o modo como é preciso, às vezes, não ter al

guma lucidez... eu nem sei bem a que chamar lucidez, mas enfim... Não 

z sei... 

Q14 - Bem, no dizer de Touraine, as sociedades nacionais esboroam-se por 

todo o lado e a utopia escolar, que sonhou fabricar cidadãos e trabalhadores 

conformes %as normas da sua sociedade, está demasiado afastada dos pro

blemas reais para suscitar ainda debates (A. Touraine). 

Que diz a este abandono da educação escolar (não circunscrito a Tou

raine) como tema de debate sociológico? 

R14 - Não. Eu sobre isso - se calhar isso é uma coisa que a gente terá que 

ver noutra ocasião. Eu gostava, pelo menos, que lesse algumas das coisas 

que eu.... Eu escrevi uma coisa sobre Pedagogia do Conflito 

RSN - Exacto. Eu "bebi" esse texto 
BSS - E, agora, devido à "Crítica da Razão Indolente" não sei porquê mas, sobre

tudo no Brasil, os profissionais, os professores, os teóricos da educação, 

usam muito os meus textos. A Crítica da Razão Indolente que aqui se está a 

vender, mas muito lentamente, está já na segunda edição. Entra agora em 

segunda edição em Setembro, no Brasil. E eu suspeito - como há um gran

de desenvolvimento nesta área da educação, no Brasil - que é por aí que 

anda muita da problematização do meu trabalho: por aquilo que eu vejo; as 

' teses que eu recebo aí; os pedidos de esclarecimento, andam muito por aí, 

nessa área da Educação e da Escola. Porque é que será? Porque é que o 
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meu conhecimento ou porque é que a minha reflexão suscita a curiosidade 

dos pedagogos? E, realmente, suscita. Isso é uma questão que eu me tenho 

perguntado. Que é uma maneira, não de responder à sua questão, mas de, 

eu próprio, tentar problematizar: porque é que esta minha maneira de pensar 

tem atraído tanto os pedagogos. Eu penso que ela atrai, em primeiro lugar, 

precisamente porque a História da Educação é uma História de dominação 

de um certo paradigma. Porque a gente sabe que os Sistemas de Educação, 

tal e qual como os Sistemas de Direito e as Forças Armadas foram os três 

grandes instrumentos através dos quais o Estado nacional, a partir do século 

XIX, se constituiu. E em muitos países houve mais violência, noutros houve 

menos mas, de todo o modo, foi sempre esta ideia de um conhecimento ao 

qual é dado o privilégio institucional de se arvorar como o conhecimento úni

co - não só privilegiado mas, praticamente, como o único conhecimento que 

merece a pena conhecer. O que significa que ele não pode existir por si. Ele 

existe destruindo todos os outros. Essa criação destrutiva da Escola é prati

camente inerente ao projecto da escola moderna. Ora bem, no momento em 

que eu venho falar de uma crise paradigmática; no momento em que esta 

crise paradigmática é, por um lado, uma crise da própria sociedade mas 

também dos conhecimentos, ponho, naturalmente, em crise e em discussão 

o papel da Escola. De outras instituições, por certo. Mas, o papel da Esco

la.... e talvez mais o papel da Escola do que qualquer outro. Porque o papel 

da Escola é aquele que faz a junção entre os dois paradigmas. Isto é: é onde 

se ensina a viver numa certa sociedade; é onde se dá uma certa forma de 

conhecimento para se funcionar socialmente dentro de um certo paradigma 

social. Ora, se eu ponho em causa, quer o paradigma social, quer o para

digma do conhecimento, no cruzamento desta problematização está, exac

tamente, a Escola institucional. Portanto, esta tem sido, para mim, a razão a 

que eu atribuo, isto é: é possível uma escola que se coloque neste cruza

mento da problematização dos dois paradigmas ?Que escola é esta ? Curió-
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sãmente eu, há pouco - há dois meses - fazia uma palestra em Porto Ale

gre, em que se estava a lançar este livro, a Crítica da Razão Indolente, e um 

senhor lá da assistência entregou-me um livro e depois veio falar comigo. É 

um discípulo de Paulo Freire e é um livrinho que se chama Pedagogia da In

dignação. E ele dizia-me: "nunca teve contactos pessoais com Paulo Frei-

' re?"E eu disse: não. Paulo Freire, li-o, mas nunca tive grandes contactos. "O 

senhor devia ter conhecido Paulo Freire e o Paulo Freire devia-o ter conhe

cido porque, realmente, as suas ideias têm uma grande congruência com 

muitas destas coisas." E falava da questão do inconformismo, etc. e da in

dignação também. Mas o que me parece foi que, aqueles... não é também 

por acaso que nos anos setenta, no princípio dos anos setenta, eu trabalhei 

muito com o Ivan lllich em Cuernavaca. E, portanto, o Desescolarizar a So

ciedade... eu não sei como foi traduzido em Português... Contra a Escola... 

Deschooling Society, era aquela versão de pôr em causa a escola como ins

tituição. Portanto, eu penso que, fundamentalmente, o meu pensamento res

soa aí, exactamente porque, por um lado, põe em causa estes dois para

digmas em que assenta a escola. Por outro lado, começo a oferecer alterna

tivas. Sobretudo no Brasil, isso é constante, a solicitação: como é que nós 

poderíamos transformar o seu pensamento num currículo? E eu digo: bem, 

essa é a primeira traição ao meu pensamento, é transformá-lo num currículo. 

Não é isso o que está em causa. O que está em causa é transformar... tam

bém não é só a destruição do currículo. É fazer desse pensamento formas 

de comunidades educativas, onde todos aprendem e ninguém ensina. Onde 

é possível a aprendizagem, porque eu acredito, obviamente, na aprendiza

gem, mas onde ela não é institucionalizada. E, portanto, a minha posição 

surge: para este tipo de conhecimento e para este tipo de reflexão, ela tem 

que ser sempre feita na margem da institucionalidade. Porque a instituciona-

I lidade quer-se apropriar, quer rigidificar: se é preciso ver a crise de um para

digma tem que se saber muito bem qual é o paradigma A e o paradigma B; 
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reduzir isto imediatamente a duas ou três unidades; não pode ver as com

plexidades disto; não é capaz de ensinar para além disto. De modo que, 

para mim, vejo, acima de tudo, é que, para lá de um pensamento que eu 

possa à partida - então agora com estes últimos trabalhos, por exemplo, da 

Epistemologia da Cegueira, etc., onde eu venho tentar mostrar cada vez 

mais os limites do conhecimento - o meu pensamento, acima de tudo, põe 

em causa a Escola. No entanto, simultaneamente, suscita uma curiosidade 

enorme nos melhores pedagogos. E isto é que eu ainda não consegui... Esta 

é a pergunta que lhe devolvo. Porque é que isto é assim? Porque as pesso

as podiam dizer isso mesmo... porque há toda uma tradição da pedagogia 

crítica. Por exemplo, nestes círculos brasileiros; são o Tom Popkewitz, o Mi

chel Apple; tantos outros que têm vindo a trabalhar. Para além dos radicais: 

do Ivan lllich dos anos sessenta e dos anos setenta - a crítica da Escola, 

etc.. Portanto, há uma tradição de crítica da Escola: a própria Luiza Corte

são, o Steve Stoer, quer dizer, têm feito as suas próprias críticas dentro do 

sistema. Agora, eu, não entro nessa crítica... 

RSN - Dentro do sistema.... 

BSS - Dentro do sistema, obviamente. Eu não entro... e todos estes de que lhe fa

lei, quer o Michel Apple, quer o Popkewitz são, obviamente, homens do sis

tema. Têm feito críticas, mais ou menos radicais, ao sistema. A verdade é 

que eu, não tendo feito uma crítica radical do sistema, no sentido de ter to

mado isso como um objecto fundamental do meu pensamento, de facto, 

suscito uma curiosidade enorme em pedagogos críticos que, no fundo, tam

bém estão dentro do sistema. Não são drop outs do sistema. São pessoas 

do sistema, mas que vêem aqui outras maneiras, se calhar, de ver. Alguém 

dizia: mas como é que nós poderíamos realmente ensinar numa escola, por 

exemplo, as suas cartografias? Olhar para a cidade como se fosse mapas? 

íamos por aí fora desenhar mapas da sociedade e ver as escalas e ver as 
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simbolizações e os contextos. Bem, eu, aí, Rosa, deixo isso aos pedagogos, 

não é? 

RSN - Bem, eu acho que isso é que seria uma grande traição. É logo a mecaniza

ção de um pensamento que é profundamente dinâmico. Eu tenho muito 

medo dessas apropriações logo num sentido tão mecânico. 

BSS - Claro, claro. 

RSN - Eu vou pensar na pergunta que me devolve. Mas assim, à primeira vista, 

penso que é, justamente, o ter aberto caminhos de consonância para pôr, de 

facto, em causa, a escola, que mobiliza as pessoas em torno do que escre

ve. 

BSS - Então vai-se meter em sarilhos. Veja lá, Rosa 

RSN - Não, eu sempre me meti em sarilhos...Este pode ser o culminar do grande 

sarilho que tem sido a minha vida... 

! 
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I 

3 
PARA UMA RACIONALIDADE TRANS 

CULTURAL 

«Conceder a todos, mas de maneira puramente formal, a 
humanidade, é excluir dela, a coberto do humanismo apa
rente, todos os que se encontram desapossados dos meios 
de a realizar». 

P. Bourdieu 
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CONSIDERAÇÃO AVULSA: 

Uma das razões por que dou comigo a procurar autores não mar
xistas é porque, em geral, é tal a minha identificação com os Marxistas 
(eu penso muito assim) que, para me propiciar diálogo, tenho que me 
conflituar com outros pontos de vista. De outro modo, tenho o sentimen
to de não sair de mim própria. 
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3.1. 
A tradução 

N ão há como uma boa metáfora para refrescar o entendimento - diria Wi

ttgenstein {Cultura e Valor: 13). E para o trazer à tona e recriar (sublinharia 

eu, à sombra do tom metafórico do filósofo da linguagem, que nos compromete com 

o sentido de uma indiscemível totalidade de jogos de linguagem e formas de vida, 

reenviando-nos a problemática da experiência e do referente) pelo concurso da ima

ginação - tão mal tratada por certa modernidade - na transposição de imagens, con

figurada no "golpe de asa" de descobrir semelhança no dissemelhante, que caracte

riza a metáfora. Para Perelman, ela é uma analogia condensada. 

Uma sociologia das ausências, para que nos remete Boaventura de Sousa 

Santos nas suas últimas reflexões, tentando devolver claridade a zonas de experi

ência humana que a trajectória da filosofia ocidental colocou na sombra, não viverá 

também da procura da metáfora fundadora que, no seu carácter evanescente (por 

comparação com a condição mais estável do símbolo), «uma vez apercebida e acei

te pela comunidade se trivializa e morre, aumentando apenas a polissemia das pala

vras»? (Ricoeur, 1983: XIII) 

Para Bachelard é na intencionalidade da imaginação que está o poder de 

abertura do universo e a capacidade de futuro pelas quais o homem responde às so

licitações vindas do lado escondido das coisas. É sob a proliferação das imagens da 

linguagem poética que se descobrem os temas originários como o céu ou água viva 
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- imagens privilegiadas ou manifestações da imaginação cósmica, objecto de uma 

fenomenologia da imaginação criadora (G. Bachelard, ob. cit.: XXI). Mesmo o saber 

mais decantado e formalizado - diz Dufrenne (ibid) -jamais rompe completamente 

com o cordão umbilical que o liga às origens, pois a relação obrigatória que vincula 

as ciências à percepção, é também um repto à imaginação. 

Um despropósito este começo de texto que se deseja expressão (que não 

tradução) de preocupações sobre o objecto indiciado no título? Vamos vendo. 

Congruentemente com a aproximação a um paradigma conversacional, dife

rentes autores, de diferente proveniência teórico-ideológica, darão o tom a este capí

tulo: cruzamento num ponto de inquietação que aglutina o jogo de convergências e 

divergências, foco de acolhimento e dispersão em que se materializam relações de 

pertença e do seu "correctivo dialéctico" - a distanciação; tom forçosamente conflitu

al e interrogativo ao sabor da reabilitação da função de questionamento da lingua

gem, apontando-se estrategicamente para a convergência temática da comunicação 

e da racionalidade, uma vez apercebido que a racionalidade dominante se escorou 

no recalcamento da interrogatividade, se colou à racionalidade proposicional em que 

a interrogação perde força, submetendo-se a pergunta à lógica da resposta, estabe-

lecendo-se a prioridade desta sobre aquela. Se podemos recuar no tempo para situ

ar esta estratégia de comunicação em Platão ou Aristóteles, hoje, quando Saramago 

em O Memorial do Convento adverte para que há muitas respostas, o que falta é 

perguntas, leio o alerta para a urgência de se interrogarem as condições que vêm 

propiciando uma "razão" tão esquecida de si, perdendo-se ao perder a sua faculda

de crítica. Convergência temática em que se favoreça a inteligibilidade das propos

tas de uma racionalidade comunicacional que, na condição de vir a pôr em plano 

cimeiro a reflexão sobre as condições sociais em que se produz e actualiza o 

discurso10 - «a linguagem é por si só, uma esfera da prática social e é necessari

amente estruturada pelas condições materiais em que essa prática tem lugar» (J. 

Cdd, 1988) - retome o sofrimento e a dignidade humana seriamente em mãos. 
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3.1.1. 

E instein, na lição democrática que é a preocupação de tornar compreensível 

a sua produção científica, usa metáforas e imagens que, tangendo criati

vamente o real, nele interfere, abrindo o caminho da sua inteligibilidade. Afinal, «a 

realidade, na sua riqueza inédita que transcende o habitual e o estabelecido, só pela 

linguagem da imaginação criadora se pode dizer e mostrar» (Ricoeur, 1983: XX). 

Sobre a Relatividade ele dizia: «Suponho que me encontro sobre a superfície de 

uma mesa de mármore. Eu posso chegar de um qualquer dos seus pontos a um ou

tro ponto qualquer, deslocando-me continuamente um grande número de vezes so

bre um ponto vizinho ou seja, indo de um ponto a outro, sem "saltos"» (Skrotzky, N., 

1989: 136). Einstein servia-se de uma linguagem imagética, estimuladora da com

preensão das teorias que ele tinha imaginado. 

E como esclarece Franz Mehring, para Marx, a alegoria nunca é um ornamen

to, um simples enfeite da língua. Mas também não é, como em Lessing, um meio de 

facilitar a compreensão, um esforço para agir não só sobre a razão, mas também na 

imaginação. É, pelo contrário, uma original visão global das coisa idênticas^. A ale

goria, tal como Marx a emprega, é a mãe física do pensamento, que recebe dela o 

seu fôlego vital. «É isto o que os doutos burgueses não compreendem. A verdade é 

que não podem compreendê-lo, é-lhes proibido. No que daria a sociedade burguesa se, 

nas cátedras universitárias, adquirissem vitalidade e força as metáforas da dialéctica re

volucionária?» (Marx e Engels - Sobre Literatura e Arte: 247) 

10 Uso o termo discurso, enquanto manifestação da língua na comunicação viva que se efectiva 
através da fala. 
11 Sublinhado meu. In Marx e Engels - Sobre a Literatura e a Arte 
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Vem isto ao caso de interrogar, por um lado, as pretensões de uma linguagem 

unívoca, materialidade de uma racionalidade ancorada em factos (a grande capa 

sob que se esconde o real complexo) apresentados como entidade suprema de ob-

jectivação, desligados (valem por si), descontaminados, fora do que os gera e ali

menta - um contexto interactivo, dinâmico, sujeito e objecto de interpretação. Por 

outro (e na mesma linha de preocupações), interrogar o sentido de se pensar numa 

ampla racionalidade transcultural, nos termos de uma consentida incomensurabilida-

de (quotidianamente construída e exibida) com que, no universo da modernidade 

ocidental, marcamos consistentes limites à aproximação entre quem, afastado da 

participação, ao nível da decisão, e quem, do alto dos seus poderes de concepção 

e de decisão, mesmo tendo disso uma compreensão crítica, dificilmente sai da lógica 

das concepções que pretende criticar. 

Não é que eu (apreciadora confessa de Tomás More) ache particularmente in

teressante a anedota da antiguidade clássica que conta que, num dia em que Tales 

saiu para observar os astros, caiu num poço que não viu, provocando assim o riso 

da sua criada e o comentário de que, pouco adianta observar o firmamento, se não 

se dá conta do que se tem sob os pés. Não consigo identificar-me com tão bom-

senso localista. Mas não nego a pertinência de trazer este pragmatismo à mesa de 

um jogo marcado por um tal domínio da preocupação com as causas das coisas que 

deixa no esquecimento os seus efeitos: 

Arranquem o chão da Pedreira dos Húngaros 

e ponham-no no mar 

como outra ilha. 

Que Pátria temos? 

Os efeitos feitos dor. A dor feita poema. Que outra linguagem diria tanto? 

' A organização espacial do discurso posto em itálico é minha. Mas isto foi dito 

de rompante, ao sabor do desespero de um adolescente luso-africano, morador num 
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lugar de todos os esquecimentos, em recente programa do Canal 2 (Janeiro de 

2001) sobre os que não cabem aqui (consentimos que não caibam aqui) mas já não 

pertencem lá. Sofridamente, são de lugar nenhum, qual utopia invertida. 

Este desespero desafiador foi ouvido por mim com a força de um poema (coi

sas da argumentação e do auditório) porque no poema se consente o sonho que é 

sua razão e substância. Desafiador, porque contém em si o sonho do seu contrário. 

De outro modo este "excesso de sentido" não nos perturbaria, não se faria ouvir. 

Porque este adolescente não é parte de quem tem direito a fazer ouvir o seu silên

cio. 

/ 
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( 3.1.2. 

U ma racionalidade comunicacional é, por assim dizer, o quadro pragmático 

de um pensamento-acção transcultural. A hermenêutica, ao lançar suspeita 

sobre uma lógica apodítica (em que os padrões de cientificidade se cumprem e es

gotam na demonstração, ao encontro da certeza, da verdade única), reconhece-se 

na alternativa à «promoção de um pensamento que, na plenitude das suas ambições 

se desinteressa do outro, enquanto outro» (Levinas, 1984: 17). O trabalho da cogni

ção leva a melhor sobre toda a alteridade das coisas e dos homens e é nisto que re

side a sua racionalidade. A sinópsia conceptual é mais forte que toda a diversidade, 

refere Levinas, quando critica a doutrina do saber absoluto e da liberdade do homem 

satisfeito de Hegel, bem como as limitações da fenomenologia de Husserl, às quais 

«vão dar as diversas tentativas do pensamento ocidental» (ibid). 

Curiosamente, Marx e Engels, dando conta de como a filosofia Hegeliana lhes 

serviu de ponto de partida e como se haviam desviado dela, falam de contradição 

em Hegel, mostrando que a verdade absoluta («que a única coisa que tem de abso

luto é nada nos dizer acerca dela» (Marx e Engels, 1974: 24)), o conteúdo dogmáti

co do sistema de Hegel «está em contradição com o seu método dialéctico que des

trói tudo o que é dogmático» (ob. cit.: 25). Mas inscrevem essa contradição nos limi

tes que o contexto histórico-académico impunha12. Hegel via-se condicionado pela 

necessidade de construir um sistema e, segundo as exigências tradicionais, um sis

tema filosófico devia ter sempre a sua conclusão, um qualquer tipo de verdade abso-

12 A'S exigências do "sistema" obrigam Hegel, com grande frequência, a recorrer a certas constru
ções forçadas. Mas elas não são mais do que os andaimes de um gigantesco edifício (obra do seu 
génio criador) para penetrar no qual é preciso nos determos nessas construções mais do que o 
tempo necessário (cf. Marx e Engels,1974: 27). 
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luta. Portanto e ainda que Hegel, sobretudo na Lógica, insista em que esta verdade 

eterna não é mais do que o próprio processo lógico (e respectivamente histórico), re-

tirando-se, de uma vez para sempre, a todos os resultados do pensamento e da ac

ção do homem, todo e qualquer carácter definitivo (o que confere à sua filosofia ca

rácter revolucionário), ele próprio se vê obrigado a pôr um fim a este processo, fosse 

ele qual fosse (Marx e Engels - Textos Filosóficos: 24). Obrigação conservadora 

com que asfixia a condição revolucionária da sua dialéctica. Apesar disso, é da filo

sofia hegeliana que extraem que «a História, tal como o conhecimento, nunca pode

rá encontrar o seu definitivo ponto culminante num estado ideal perfeito da humani

dade; uma sociedade perfeita, um "Estado" perfeito, são coisas cuja existência só é 

possível no domínio da imaginação (...)». Todas as fases históricas «caducam e 

perdem a sua razão de ser perante o surgir de novas e superiores condições que, 

pouco a pouco vão amadurecendo no seu seio» (ob. cit.: 22). E precisam que, «pe

rante esta filosofia, nada há que seja definitivo, absoluto, consagrado, apenas dei

xando de pé o ininterrupto processo do devir e do perecer» (ibid). 

Apesar da sugestão evolutiva (que Marx e Engels assinalam enquanto con

servadora), que melhor sentido de finitude da nossa condição vivente, metáfora à 

qual Ricoeur ancora a interpretação como a trama do tecer da vida? E que melhor 

ideia matricial de incompletude, esse conceito que, em Boaventura de Sousa Santos 

remete para a condição compreensiva da instauração de comunicação entre diferen

tes mundivisões, diferentes cosmogonias? essa metáfora radical que, «através do 

jogo de inter-significações aglutina metáforas parciais oriundas de campos diversos 

(...) que possibilitam inúmeras interpretações a nível conceptual» (Ricoeur, 1983: 

XIII), com horizonte numa "Hermenêutica Diatópica"? 
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( 3.1.3. 

U ltrapassando a configuração redutora de alternativa metodológica às con

tradições, desajustamentos e exaustão do método científico, a hermenêuti

ca13 edifica-se sobre uma base fenomenológica (que não forçosamente sobre a sua 

interpretação idealista Husserliana) a qual, como sublinha Eduardo Lourenço (in As 

Palavras e as Coisas de M. Foucault) se tornou a referência basilar da Cultura do 

sec. XX já que, com a fenomenologia - explicitadora e tematizadora da distância 

operatória que emana da experiência de pertença, fazendo aparecer o sentido en

quanto sentido - é a imagem da própria Razão que se altera pelo facto da nova 

perspectiva das relações entre sujeito e objecto14. «O objecto (real ou ideal), em lu

gar de ser a ocasião da actividade "redutora" da Razão, tal como ela se exerce nas 

ciências da natureza, é originalmente o outro visado pela consciência e esta última 

descobre-se como o acto de visar o objecto que permite constituí-la em consciên

cia^5. 

A hermenêutica freudiana (induzida ainda e indutora de uma metodologia ra

cionalista, em todo caso exasperada como o será a de Marx descobrindo o meca

nismo da alienação social) explicita os limites da leitura racional clássica do texto 

completo do discurso que a consciência é. «Para aceder a ela será necessária toda 

uma estratégia, o que significa que o conhecimento é, na sua essência, interpreta

ção (...). Mas essa interpretação mesma não deve ser concebida como uma astúcia 

13 Em Vérité et Méthode, Gadamer refere que, já na sua origem, o problema hermenêutico ultrapas
sa os limites postos pela ideia de método como é concebida pela ciência moderna. A compreensão 
e a [interpretação dos textos não são só tarefas da ciência mas relevam da experiência geral que o 
homem tem do mundo. (Gadamer - Vérité et Méthode - Seuil Ed) 
14 Sobre esta nova relação sujeito/objecto e recorrendo à anterioridade das condições filosóficas 
que separaram sujeito e objecto, Gadamer sustenta que o sujeito está contido naquilo que interroga. 
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suplementar através da qual acedemos à plena compreensão da aparência cultural, 

o que nos confirmaria a imagem habitual da Razão, mas como via de acesso a esse 

factor implícito que é responsável pelas diferenças entre as épocas e entre as cultu

ras» (Lourenço, 1967: 11). Mas - no dizer do autor acima citado - à hermenêutica 

de Freud, bem como à de Marx, sobrepõe-se a de Nietzsche que converte a filosofia 

inteira em interpretação, interrogando a perspectiva racional e a Razão nela incluída: 

não há acontecimento em si, mas uma pluralidade de sentidos. Todo o conhecimen

to é não só interpretação como interpretação da interpretação (cf. ob. cit: 11,12). 

Alterada então a imagem da própria Razão, é também a oposição radical en

tre racionalidade e retórica (com raízes que remontam à clássica oposição entre filó

sofo e sofista, entre verdade e utilidade, entre o verdadeiro e o verosímil) que se vê 

questionada. 

Reconsiderada por Aristóteles que, em oposição a Platão, reabilita a impor

tância e o estatuto do verosímil, apesar disso, a retórica foi-se reduzindo à menori

dade de funções taxonómicas das figuras de estilo acabando por, com isso, co-

ocorrer a sua exclusão da filosofia face a uma matriz de racionalidade inspirada na 

actividade científica que a modernidade consagrará enquanto assente na certeza, na 

evidência, na verdade. Mas o implacável decorrer do tempo viria a aclarar a má con

vivência das humanidades com a rigidez desta concepção de racionalidade (apesar 

dos esforços e das fracturas a que, nalguns casos, se submeteram). A hermenêuti

ca, ao questionar o papel paradigmático das ciências da natureza e da sua metodo

logia, abre o campo da renovação da Retórica e o caminho da sua articulação com a 

racionalidade, promovendo-se uma compreensão alargada desta, uma vez desem

baraçada dos constrangimentos da lógica. Em ruptura com a clássica oposição entre 

uma e outra, restabelecem-se os direitos e o campo da argumentação que, ao con

trário da demonstração, lida com a ambiguidade da linguagem natural e desenvolve-

se a partir de premissas que não são de natureza axiomática mas comunitária. 

15 Lourenço, E. - Introdução à versão portuguesa de As Palavras e as Coisas - Foucault, M., 1991 
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, 3.1.4. 

JL então, no quadro dessa compreensão alargada de racionalidade que situo a 

EZ, minha crença (desse alargamento faz também parte a reconsideração da 

doxa) na articulação entre uma retórica científica auto-reflexiva e uma retórica poéti

ca, como facilitadora da configuração de uma racionalidade transcultural. E melhor 

faria interrogação do que antes construí como proposição: 

"A linguagem metafórica como um facilitador da inteligibilidade filosófica entre 

culturas"? "Que lugar o da Argumentação e da Poética no conceito/realização de 

uma Hermenêutica Diatópica"? 

Metaforizar correctamente, dizia Aristóteles, é aperceber o semelhante. E eu 

pressinto que um dos problemas da nossa atribulada convivência (local/global) terá 

muito que ver com a dificuldade em aperceber profunda e amavelmente semelhan

ças básicas naquilo (naqueles) que vamos reputando de diferente: 

Diferenças são parecenças 
muito mais do que tu pensas™ 

A verdade é que ninguém escapa a que tudo o que é vivo contém em si o 

gérmen do seu fim17 . E não se diga, apressadamente, do ponto de vista biológico, 

que é reducionista. Sê-lo-á sim o biologismo isolado e impertinente a que alguns o 

reduzem, erigindo-o a ordem única possível, alheio à «desordem que faz cintilar os 

16 Refrão de uma canção infantil anti-xenófoba e anti-racista 
17 Nem o estruturalismo nisto é original já que, de «há muito sabemos que, genericamente, uma 
época fecha um circulo sobre si, desde os problemas que se propõe ao modo como os enfrenta» 
(Vergílio Ferreira - Questionação a Foucault in As Palavras e as Coisas: 37 
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fragmentos de um grande número de ordens possível (...)» (M. Foucault, 1991: 49). 

Se justapostas ou dialectizadas, não é agora o espaço dessa discussão. 

O nascimento, a sexualidade e a morte são o drama em três actos comum à 

humanidade e é difícil negar toda a construção cultural que gira à sua volta, numa 

imensa variedade ontológica e deontológica enquadrada pela universalidade desses 

fenómenos tão essenciais que, sem eles, simplesmente não há vida, nem cientistas 

e poetas para a contar. Depois , não sei de mais límpido argumento que o desta si

militude para questionar a irracionalidade da injusta ordem que impõe a desigualda

de de condições económicas e sociais em que se nasce , vive e morre. É nele que 

se sustenta o direito ao modo próprio de ser e sentir a vida, pois convém lembrar 

que igualdade não é homogeneidade. Antes remete para a consideração de diferen

tes termos em relação dinâmica, eles próprios em transformação, recriada na confli-

tualidade inerente ao funcionamento dos sistemas humanos e garante da sua não 

entropia. Irremediavelmente originais e irrepetíveis (somos a intercepção singular 

de vários espaços de pertença), o direito a ser é , de si, o direito a ser diferente. Isto 

é um universal: o princípio igualitário do direito a ser, a ser reconhecido. 

É na consciência desta universalidade e do seu potencial compreensivo na 

instauração de outra relação com o outro, humano e não humano, que se acolhe a 

ideia de que também o pensamento acerca da sociedade não é uma prerrogativa 

ocidental. Como esclarece Akiwowo (citado por M. Archer) há categorias conceptu

ais básicas cujos referentes empíricos existem em toda a parte onde haja seres hu

manos. (Mas, como diria Foucault, sabe-se o que há de desconcertante na proximi

dade dos extremos ou, muito simplesmente, na vizinhança súbita das coisas em re

lação). 

A preocupação com a criação das condições propiciadoras desse diálogo 

igualitário (condição sine qua non de respeito pelas diferenças que não nos humi

lham) - é o pano de fundo do pensamento de Boventura de Sousa Santos trazido a 

uma linguagem escrita que neutraliza a moderna distinção entre conceito e metáfora. 

Do fundo da sua reflexão teórica é essa preocupação que transborda através de 



108 

uma linguagem interpelante, com referente descortinável no âmbito de uma concep

ção de experiência que, saltando os limites que lhe impuseram o empirismo e o posi

tivismo é, em toda a sua amplitude, dizível e «trazê-la à linguagem não é mudá-la 

noutra coisa mas fazê-la ser ela mesmo, articulando-a e desenvolvendo-a» (Paul Ri-

coeur: 53). 
' É na oficina de uma linguagem criadora de sentidos, em que a metáfora, do 

ponto de vista hermenêutico18, cumpre, numa única estrutura, a sua dupla função re-

tçrica (uma "Novíssima Retórica") e poética19, que Boaventura de Sousa Santos in

terrompe, pela distanciação operatória, a sua pertença enquanto experiência ou 

consciência do sentido vivido, a fim de a explicitar e significar. A hermenêutica co

meça quando se interrompe essa relação de pertença ou experiência para que esta 

seja explicitada no seu sentido, refere Ricoeur. E sublinha (é o seu ponto de vista) 

que é no primado da experiência do homem, na sua historicidade, que radica o ca

rácter derivado desta significação. É esta subordinação da linguagem à experiência 

que constitui o pressuposto fenomenológico mais importante da hermenêutica. Os 

textos são apenas uma mediação exemplar entre uma e outra e, no caso deste es

tudo, são o meu referente de 2o grau, tendo em conta (tal como no caso da experi

ência) o alargamento do conceito de referente, desenvolvido por Ricoeur a partir dos 

contributos de Wittgenstein, Austin e outros que conectam linguagem e vida, inaugu

rando uma nova região de referência - o campo semântico da acção. 

Nesse desenvolvimento, Ricoeur desdobra o sentido de referência e fala de 

uma referência de 2o grau que, introduzindo-nos directamente no campo da metáfo

ra, ganha sentido e referência sobre as ruínas da referência literal. 

18 Ponto de vista que corresponde à mudança de nível que conduz da frase (o quadro semântico) ao 
discurso propriamente dito, fazendo emergir uma nova problemática que não diz respeito à forma, 
enquanto figura do discurso, nem enquanto instauração de uma nova pertinência semântica, mas à 
referência do enunciado, enquanto poder de redescrever a realidade. 
19 A retórica não abrange todos os usos do discurso - como refere Ricoeur. Um dos campos que 
deixa exterior a si é a poética. Esta, ao suspender os valores referenciais da linguagem comum e da 
linguagem científica, dá palavra a modos de ser que a visão comum oblitera e reprime. 

Considerando estes dois universos de discurso, a metáfora tem um pé em cada um deles 
apesar de, na estrutura, poder consistir numa única operação de transferência de sentido das pala
vras. 
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Ora a Poética20 celebra "a arte de bem metaforizar" e assimila-a ao poder de 

"discernir semelhanças" no dissemelhante. O que não se cumpre sem o concurso da 

imaginação cuja tarefa é a de lutar contra a entropia. É assim que a linguagem poé

tica, na sua vocação subversiva, é a mais bem posicionada para livrar a língua (a 

cultura?) da esclerose. Estou a pensar na linguagem que recusa a metáfora enquan

to ornamento; na poesia que é vida e morte de quem a gera. Estou a pensar na lin

guagem que (metalinguisticamente) recusa materializar os clichés de que vivem os 

discursos de quem sabe viver. E "saber viver" diz Alexandre O'Neill, é vender a alma 

ao diabo. 

Em Boaventura de Sousa Santos o texto (e tornaremos à questão do texto e 

da acção) fala de um mundo possível e de um modo possível de orientação nesse 

mundo (no que, também nisso, é mais moderno que pós-moderno) e, «compreender 

um autor, melhor do que ele se compreendera a si mesmo, significa desenvolver as 

forças da consciência contidas no seu discurso para além do horizonte da sua expe

riência existencial própria» (Ricoeur, 1983: XLIV). 

Quer parecer-me esta uma alusão de Ricoeur que privilegia um autor não vivo 

ou que já não produz. 

No caso de Boaventura S. Santos, é com a pujança de uma grande força inte

lectual, em plena produção, que tem que se lidar. 

Apoiado nas reflexões de Gadamer, Habermas e Rorty que ele considera as 

mais brilhantes das últimas décadas sobre as relações entre a ciência e a filosofia, 

mas deixando também transparecer a influência informante de pensadores como Pe-

relman e Ricoeur, Sousa Santos acompanha o movimento da Nova Retórica que re

toma a ligação desta à filosofia através da dialéctica, recuperando a teoria da argu

mentação de que se vira progressivamente amputada depois de Aristóteles. 

O conceito de dupla ruptura epistemológica é solidário com as preocupações 

de que reemerge a teoria da argumentação: rejeitando-Se uma concepção acanhada 

da actividade racional, incapaz de articular a dimensão teórico-formal e a dimensão 

Por referência à Poética de Aristóteles. 
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pragmática de que, na prática, os raciocínios se revestem; alargando-se o conceito 

de razão, que uma teoria da argumentação permitirá compreender e sustentar, mos-

trar-se-á a aptidão da razão para lidar com valores e para fundar com razoabilidade 

as nossas decisões (cf. C. Perelman - O Império da Retórica: 6,7) 

Mas, no campo das suas preocupações sociológicas, Boaventura Sousa San

tos recontextualizará as propostas dos autores da Nova Retórica, destacando os 

seus limites. 

Assim, ao criticar o carácter moderno da Retórica em Perelman, ele acentua a 

ausência da consideração dos processos sociais de inclusão e de exclusão no que 

diz respeito ao auditório e à comunidade, considerados pela Nova Retórica dados 

imutáveis. Isto, apesar de a considerar «o mais importante guia para a análise da re

tórica da Ciência e do Direito» (S. Santos, 2000: 93). 

Curiosamente, é também este o registo da crítica que Bourdieu desfere contra 

Habermas e o seu modelo do "agir comunicacional" - a ocultação e recalcamento 

das condições económicas e sociais a ser preenchidas para a instauração de uma 

comunicação descentrada e igualmente participada, dá espaço ao privilégio da con

dição escolástica de universalizar o particular, com as consequências extraídas por 

Bourdieu: «conceder a todos, mas de maneira puramente formal, a humanidade é 

excluir dela, a coberto do humanismo aparente, todos os que se encontram desa

possados dos meios de a realizar» (P. Bourdieu, 1998: 55). 

! 
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3.1.5. 

A distanciação, enquanto correctivo dialéctico da pertença, acontece, em Bo

aventura de S. Santos, em resultado de uma qualidade experiencial que o 

avisa de que a realidade imediata que se nos oferece contém muitas outras realida

des que auspiciam a possibilidade de realidades alternativas que a confinação do fi

lósofo ou do sociólogo à experiência de um lugar, que depois universaliza, não deixa 

descortinar. 

Ciente de que a diferentes realidades correspondem diferentes inteligibilida-

des, Sousa Santos parece apostar na sua tradução enquanto tarefa emancipatória. 

Mas será pela tradução que se virá a desenhar o mosaico epistemológico, a conste

lação de conhecimentos ou a dinâmica da trans-escala para que remete a consci

ência de incompletude? Mais do que de tradução não serão essas metáforas indica

tivas de convivência completadora (por referência à incompletude dos elementos da 

sua composição)? 

Os contributos da reflexão sobre tradução linguística podem ajudar-nos a to

mar consciência da complexidade envolvida: na medida em que diferentes línguas 

reflectem diferentes histórias sociais e culturais (uma língua tem também uma espé

cie de visão-do-mundo: que mar seja para nós masculino e para os franceses femi

nino implica, até certo ponto, uma maneira diferente de olhar para essa realidade. 

Também a articulação das línguas, umas mais "conceptuais" como o latim e o ale

mão, outras mais "discursivas", como as novilatinas, implicam modos diferentes de 

relacionamento com a realidade) e tendo em conta o holismo do significado (que o 

ponto de vista hermenêutico melhor veio esclarecer), assim como a variedade de 

associações e o tom das diversas palavras [duas elocuções podem partilhar um con-
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teúdo mas diferir no tom de tal modo que - e considerando o papel activo do recep

tor na construção do texto - o impacte afectivo (e logo, cognitivo) seja muito diferen

te], a tradução é talvez um ideal de que nos podemos aproximar mas nunca verda

deiramente alcançar. 

Na condição de que uma coisa não se reduza à outra (é porque uma coisa 

não' é redutível à outra que se estabelece a possibilidade de relação entre os dois 

termos. A ideia de interculturalidade vive dessa relação), é na aproximação a esse 

ideal que podemos situar Boaventura S. Santos, quando deixa perceber que «só há 

emancipação através de significações partilhadas» (2000: 103): a ideia marxista de 

que a emancipação é uma empresa colectiva. A incorporação desse ideal corres

ponde, no autor, à assunção de um papel facilitador de trocas de inteligibilidade for

jadas na integração da experiência do «outro» (que em Levinas se chama aprendi

zagem) e no encontro ao nível da profundidade semântica. E, mais uma vez, a tota

lidade formas de vida -jogos de linguagem. É também para a aproximação a esse ide

al que remeto a apetência de deslocação conceptual de um campo para outro, que trans

parece da sua escrita, de modo a criar redes de consistência que permitam trânsito de 

ideias (mas então, mais uma vez, não sei se faz sentido falar de tradução). 

Numa língua, as questões de sentido são importantes, sobretudo na tradução 

literária, onde as imagens e as metáforas aproveitam muito da visão-do-mundo que 

uma língua contém. Donde a relevância funcional da metáfora, à comunicação. Na 

metáfora está contido o modo próprio como, pela imaginação criadora, cada cultura 

interpreta e reconstrói ajustadamente o universal. É nesta mediação que o poeta, 

atravessando em profundidade uma leitura de superfície da vida (será por isso que 

tantos dos grandes cientistas são poetas? a mesma "sede de infinito" na viagem ao 

invisível - tantas vezes «invisível apenas em virtude de estar demasiado à superfície 

das coisas»21 - que se esconde do outro lado da aparência?) se abre a outra dimen

são que o leva ao mais expurgado da significação: lá onde todos nascemos para a 

luz'do Sol. 

21 Foucault - Entrevista a J. Brochier in Alienação e Liberdade no Pensamento Contemporâneo: 117 
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É esta condição poética de S. Santos que empresta profundidade comunican
te e força militante ao que escreve. No que esta qualidade comunicativa se converte 
em intervenção na realidade, também no quadro da prática da sua escrita. 
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3.1.6. 

E m rechamada ao termo paradigma, reentrado na filosofia nos finais dos anos 

30, com Wittgenstein e, impondo-se, na sua alteração de sentido e de fun

ções, com Kuhn (de equivalente a modelo, com funções de elemento de ordenação 

no sec. XVIII, passa a acentuar sobretudo a ideia de ruptura), ele está fortemente 

associado à passagem de uma concepção continuísta da história para uma concep

ção em moldes de descontinuidade. Só por isso - como refere Eduardo Prado Coe

lho - se pode dizer que paradigma pertence à complexa família dos «jogos de lin

guagem» de Wittgenstein, das «realidades múltiplas» de Alfred Schutz, das «reali

dades alternativas» de Castaneda, das «estruturas da linguagem» de Whorf, das 

«problemáticas» de Bachelard ou dos «epistemas» de Foucault. Em todas elas exis

te a ideia de que o nosso mundo se multiplica noutros mundos mais ou menos autó

nomos, seja ao longo do processo histórico, seja na própria textura do presente que 

nos envolve. A separação entre esses mundos, a sua relativa incomunicabilidade, os 

problemas da tradução entre si, a impossibilidade de encontrarmos um mundo está

vel e objectivo que se torne padrão de comparação, são algumas das questões que 

atravessam a palavra paradigma . Toda a ideia de racionalidade se joga nisto (E. 

Prado Coelho,1987: 28). 

Ora é esta impossibilidade de padrão que em S. Santos se pretende superada 

num jogo de articulação das diferenças que, em rede de inteligibilidades, dispense 

esse padrão ou modelo universal. (E interrogo-me sobre a adequação da metáfora 

constelação enquanto significante de uma dinâmica articulatória das diferenças já 

que, na constelação, as posições relativas dos seus elementos se mantêm, numa to

talidade, cuja constância preenche a função de padrão.) Daí a minha interrogação 
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sobre se é a tradução entre diferentes escalas de fenómenos que configuram a 

constelação dos conhecimentos emancipatórios o que em S. Santos se procura ou 

se, mesmo o seu conceito de hermenêutica diatópica não remeterá, mais radical

mente, para a complexidade de um quadro de superação conceptual no sentido de 

uma nova configuração cognitiva que enquadrará novas formas de conhecimento, 

que se materializará noutra linguagem: a do "novo senso comum". Afinal, um para

digma não é uma língua, no sentido mais técnico do termo; é desde logo uma visão 

do mundo. Ora uma visão do mundo não se "traduz" para outra visão do mundo: ou 

é absorvida na outra, ou é entendida a partir de analogias, ou é compreendida e 

aceita nas suas diferenças e integrada num novo paradigma. 

Para resolver o problema da incomensurabilidade dos conteúdos de verdade 

entre proposições inscritas em diferentes paradigmas, Boaventura Sousa Santos 

(1989: 81, 82) refere que a "verdade" só pode ser definida por referência aos critéri

os internos de uma teoria, um sistema, um paradigma. Nesse caso, não é possível 

comparar conteúdos de verdade entre proposições que decorrem de diferentes pa

radigmas, sistemas ou teorias. Isto só se resolve num quadro prático de intervenção 

na realidade. O que, só em parte me responde a, como pensar soluções para pro

blemas teóricos fora do paradigma que, tendo-os suscitado, já não tem respostas 

para eles se, fora desse paradigma, o problema teórico não existe? 

Se cada teoria se organiza no quadro de um sistema de proposições (de 

enunciados? 22) onde ela encontra o seu sentido e razão de ser, então «compreen-
23 

der uma teoria consiste sempre em inseri-la no interior desse sistema justificativo» 

ou seja: nunca se pensa fora desse sistema justificativo. 

Segundo Collingwood (T. Kuhn, ao falar de paradigmas nos anos 60, está a 

retomar a ideia de sistema de pressuposições que Collingwood desenvolvera nos 

anos 40), quando se abandona um quadro de pressuposições, é uma verdade que 
22 Para Foucault, "proposição" é um conjunto de símbolos construídos regularmente que é possível 
classificar de verdadeira ou falsa, de correcta ou não; "enunciado" é um conjunto de sinais que tanto 
pode ser uma frase como uma proposição, mas considerada ao nível da sua existência (ob. cit.: 
127) 
23 E. Prado Coelho, citando Collingwood (ob.cit.: 30) 
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morre e outra que nasce. Só de dentro desse sistema eu posso pensar e impor uma 

ideia de verdade. Mas não posso falar na verdade do sistema como se estivesse 

fora dele. Porque então é já dentro de outro sistema, de uma outra ideia de verdade, 

que eu começo a falar. E não posso confrontar o que pertence a mundos diferentes 

(cf. ob. cit.: 30). 
' Deste modo, Collingwood define a incomunicabilidade entre enunciados cujo 

significado depende de sistemas de pressupostos diferentes e entre esses diferentes 

sistemas de pressupostos, a ponto de ser a própria linha de racionalidade que se 

fractura nesta multiplicação de mundos incomparáveis. O que, enviando para que 

tudo se justapõe, se reconhece, por exemplo, em Fregue, que ignora a história para 

chegar ao mundo dos conceitos puros, ou em Collingwood, que a desconjunta, parti-

lhando-a em contextos incomunicáveis que se sucedem sem nenhum fio de união. 

As várias etapas do desmantelamento do esquema evolucionista e cumulati

vo, acentuando a descontinuidade, a diferença, a ruptura, a transformação, num 

"pluralismo residual"24, passam por Marx, mas também por Nietzsche e Freud, como 

bem se apreende de Foucault na Arqueologia do Saber. 

Na antropologia, na história da arte ou nas teorias da comunicação este es

quema descontinuísta assinalará os saltos sem fornecer a narrativa das condições 

de passagem ou seja, sem explicitação das condições internas que os propiciaram. 

É Kuhn que virá a introduzir a "dimensão dramática", a "espessura existenci

al", dirigindo-se frontalmente para a fenomenologia da crise, e passando a ter em 

conta as desorientações, os fracassos, as perplexidades, os recuos. Na caracteriza

ção dessa crise Kuhn inclui não só a mudança no fio da racionalidade mas a desor

dem das paixões que acompanha a mudança, pondo-se em causa a própria imagem 

da objectividade da ciência (cf. E. Prado Coelho, ob. cit.: 33, 34). A deterioração 

dessa imagem passa também por Husserl e pelo fracasso do positivismo lógico 

(Russell), ao alicerçar a verdade científica em critérios rigorosos de demarcação da 

ciência daquilo que não preenchia os critérios de verdade desta. 

Designação de Schalanger, 1976 in E. Prado Coelho (ob. cit.: 33) 
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Este fracasso tem as marcas históricas da confusão entre o real e a sua re

presentação e, face à impossibilidade de verificação definitiva de qualquer proposi

ção universal, se remete a verdade para o estatuto do provisório, do precário: em 

vez da verdade, a aproximação ao verosímil, como o afirmará o próprio Popper 

quando se refere à indução como um mito25. 

Posta em causa a obsessão ontológica que transparece na lógica e na ciên

cia, em que dizer é dizer o que é, o caminho abre-se ao que alguns denominam de 

viragem retórica: reintroduzida a contingência, revaloriza-se o verosímil e a ideia de 

que o que é poderia ter sido de outro modo, mas também (pelo ângulo da poética) a 

de que o que não é teria podido ser. E é nesse ângulo que podemos situar as inten

ções arqueológicas de Boaventura S. Santos, no sentido de iluminar o que não foi, 

porque permitimos que não tivesse sido; o que não é, porque nos permitimos que 

não seja. 
Num recorte mais sincrónico ou mais diacrónico, a evidência da sua preocu

pação com o saber e o sentir silenciados, no plano intra e intercultural, corporiza-se 

numa epistemologia das ausências (Santos, 2000), no desejo (utópico?) de afirma

ção de conhecimentos e práticas alternativas às acções científicas e suas conse

quências, num terreno em que se possam confrontar os conhecimentos da ciência 

convencional e sua representação e outros conhecimentos alternativos e formas al

ternativas de representação. Como em palimpsesto, eles escondem-se em marcas 

imprecisas por detrás do texto da dominação. 

Utilizando a metáfora cartográfica, S. Santos (2000: 240) retomará a proble

mática da incomensurabilidade, referindo que «um dado fenómeno só pode ser re

presentado numa dada escala. Mudar de escala é mudar de fenómeno». 

«Como mediação entre a intenção e a acção a escala aplica-se também à ac

ção social». 
Na pós modernidade de oposição, muda a intenção, a acção e a escala como 

mediação. 

K. Popper, 1976 in E. Prado Coelho (ob. cit.: 35, 36) 
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E é por aqui que, chegados à metáfora da constelação dos conhecimentos 

emancipatórios, esta sugere o aprendizado da tradução entre diferentes escalas: 

«uma vez que diferentes conhecimentos, privilegiam diferentes escalas de fenóme

nos, a constelação dos conhecimentos emancipatórios sugere que aprendamos a 

traduzir entre diferentes escalas» (S. Santos, 2000: 240). 

Considerando a postura hermenêutica do autor, será a tradução o expediente 

para ultrapassar a incomensurabilidade entre diferentes conteúdos de verdade? 

Mas, como refere Gadamer, a tradução é sempre uma interpretação; e quem 

dela depende consente ficar sob uma tutela - a do tradutor. 

Na aproximação a um paradigma conversacional, a legitimação filosófica de 

saberes exteriores à ciência, com uma verdade que escapa aos mecanismos da 

verificação pelos meios metodológicos de que a ciência dispõe, não convocará antes 

o aprofundamento do fenómeno da compreensão? 

Recorrendo de novo a Gadamer, «quando se compreende não se traduz, fala-

se» porque «se compreende uma língua vivendo-a» (Gadamer, 1976: 406). Além de 

que o problema hermenêutico - segundo o mesmo autor - não passa, verdadeira

mente, pelo domínio da língua mas, sobretudo, pela qualidade do entendimento so

bre qualquer coisa à qual chegámos nesse meio que é a língua. O que é bem ilus

trado pela incomensurabilidade de dentro da própria língua (por exemplo: como refe

re S. Santos, a linguagem científica é uma linguagem completamente estranha ao 

cidadão comum). 

O diálogo - diz Gadamer em Vérité et Méthode - é um processo de explica-

ção-compreensão. Toda a verdadeira conversa implica, então, que se reaja ao que o 

outro diz, que se lhe reconheça verdadeiramente direito aos seus pontos de vista e 

que nos ponhamos no seu lugar no sentido de que queremos compreender, não o 

outro como indivíduo, mas o que ele diz, já que «o processo de compreensão é, in

teiramente, um processo da linguagem» (op. cit.: 407) e, em hermenêutica, não há 

naáa mais a pressupor que a linguagem. É para este diálogo descentrado que reme

te uma «hermenêutica diatópica». 
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Convocando o pensamento de Gurevitch (2001), «a poética do diálogo relaci-

ona-se com as interacções que produzem significado e compreensão e com o pro

cesso de criar ou dar espaço que é expandido através da conversação» (p. 99). (...) 

«À frase ético-dialética "ouvir o outro" pode acrescentar-se uma frase conversasional 

"falar com o outro"» (ibid). Mas a isto pode imaginar-se que Bourdieu perguntaria: 

"Mas como?" 

Este é o dilema que, assumidamente", atravessa esta dissertação e que faz 

dela, sobretudo, um espaço de problematização. 

A linguagem é, portanto, o meio no qual se realiza o entendimento entre os 

parceiros e, na perspectiva Gadameriana, o acordo sobre "a coisa em si". 

São as situações em que o entendimento é perturbado ou complicado que 

permitem a melhor tomada de consciência das condições de toda a comunicação. 

Um processo da linguagem particularmente produtivo a este respeito é o da 

tradução. 
Do ponto de vista da sua instrumentalidade, podemos, intuitivamente, consi

derar na tradução a sua função de tornar compreensível algo que o não era. Mas a 

compreensão, para grande parte das escolas de pensamento que se ocupam da 

tradução,26 está já a montante desta e, em jogo , fica a mediação entre o sentido 

originário e a recepção do traduzido: o destinatário da tradução interpreta o produto 

da interpretação do tradutor (uma dupla hermenêutica? A Nietzscheana interpreta

ção da interpretação?) que em si agrega a tarefa de transpor o sentido a ser com

preendido para o contexto em que vive o receptor da tradução, sem trair o sentido 

original. O que, confirmando que a tradução é, desde logo, interpretação, obviamen

te, convoca a questão do sujeito (que se retomará). 

26 Para alguns estudiosos desta problemática a compreensão vai-se construindo e reconstruindo no 
processo da tradução literal, à medida da gestão de novas informações que esta vai desencadean
do, sendo, portanto, um processo progressivo, enquanto para outros ela se apresenta como fenó
meno instantâneo e global: "traduz-se globalmente porque se compreende globalmente". 
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Num recente estudo experimental sobre o processo da compreensão no per

curso da tradução, levado a cabo por J. Dancette 27, a propósito da indissociabilida-

de do sentido e da forma, cita-se Larose (1989) que afirma que sentido e estilo, tal 

como língua e cultura são inseparáveis. 

Daqui a pertinência de se convocar os contributos das questões levantadas 

pela reflexão sobre tradução literal e contextual onde se evidencia o papel da com

preensão, no entendimento variável que, acerca dele têm as diferentes linhas de in

vestigação e reflexão nessa área do conhecimento. Aliás, o sentido dessa pertinên

cia revê-se na necessidade de interacção disciplinarmente integradora - perscrutan

do um sentido indisciplinar - condizente com uma visão complexa da vida e dos fe

nómenos que dela emanam. Afinal, «a renovação da teoria crítica passa pela cria

ção de objectos de fronteira (...)» (S. Santos - Revista Crítica de Ciências Sociais-

52/53: 6). 

Diz a autora do estudo acima citado, referindo-se aos resultados da sua in

vestigação, «que, a qualidade da tradução depender em grande parte da compre

ensão, não terá surpreendido ninguém. Entretanto, ficou-se perplexo, face à imensa 

variedade de interpretações que suscita um enunciado, ainda que pouco complexo 

(que deixa pressupor uma quase-infinidade de percursos que levam a tais interpre

tações» (Dancette, 1995: 212)) - o que, por outro lado, incita à prudência e à mo

déstia, porque não há nada de absoluto no sentido e na significação, que não se 

deixam encerrar em termos de verdadeiro e falso, mesmo num estudo experimental. 

A tradução está prisioneira de uma situação real onde os "adquiridos históri

cos e mitológicos" são necessariamente filtrados e deixam um resíduo mais ou me

nos purificado, mais ou menos purificável. Ela é condicionada por diversas circuns

tâncias reais às quais o destinatário não é, de modo nenhum, estranho (ob. cit.:14), 

e pela tomada em consideração da componente extra linguística (em particular os 

conhecimentos do mundo) tão sensível às variações individuais: a tradução é sem-

! 

J. Dancette - Parcours de Traduction, - Presse Universitaire - Lille 
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I 
pre uma interpretação; a interpretação pressupõe um sujeito interprétante; é esse 

sujeito que faz a filtragem. 

Admitida a tese intuitiva, segundo a qual, em situação normal de comunica

ção, um dado enunciado possui um sentido (ou vários sentidos, em caso de ambi

guidade consciente ou inconscientemente criada pelo autor), a compreensão pode 

apresentar-se como o resultado de operações de confrontação e de síntese entre o 

sentido literal (linguístico) e o sentido contextual do enunciado. 

O sentido literal é aquele que é trazido pelos elementos linguísticos; o sentido 

contextual (ou significação) é determinado pelo acto de comunicação e elaborado a 

partir das interpretações feitas sobre o sentido do enunciado por um jogo de inferên

cias (integração do enunciado nos conhecimentos que se têm do mundo, não desli

gáveis de uma sensibilidade retórica , estética, moral) e cálculo da significação no 

contexto de enunciação (cf. ob. cit.: 19, 82). 

A compreensão estabelece-se sobre um vasto conjunto de dimensões - lingu

ística, física, lógica, simbólica, afectiva - numa complexidade com que esbarram as 

tentativas da sua descrição. Há uma componente intuitiva (que, entre outras coisas, 

releva das projecções individuais que a pessoa faz a propósito de uma percepção) 

que escapa a um empreendimento analítico que, para tal, resgate componentes 

mais estritamente racionais. O seu carácter aberto, ilimitado e ambíguo, a sua não 

uniformidade (há diferentes formas e graus de compreensão), a não adequação total 

entre o sentido literal e o sentido contextual são dificuldades cuja consideração abo

na em favor do ponto de vista hermenêutico sobre o semântico: uma frase pode 

constituir um non-sense e encontrar significação na totalidade do texto. (Isto tem 

consequências óbvias para a tradução). 

E é justamente o ponto de vista hermenêutico que maiores obstáculos põe à 

possibilidade de tradução, sobretudo de enunciados mais criativos, em que os seus 

criadores «arrastam a língua para fora dos seus sulcos habituais e a fazem delirar» 

como refere Deleuze (de quem Foucault diz ser a consciência máxima do fim de du

zentos anos de filosofia transcendental), quando cita Proust a propósito de escrever, 
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ser, inventar, na língua, uma nova língua e, nisso, a linguagem tender para um limite 

que comunica com o seu exterior (cf. G. Deleuze, 2000: 9). 

Mesmo no âmbito jurídico, para responder à ambiguidade e polissemia da lin

guagem do direito, se obriga a tradução a um vasto empreendimento de pesquisa 

documental, já que esta não se compadece com os limites da tradução literal. 
1 No domínio da tradução literária, então, há uma forte corrente teórica que 

considera a compreensão total como uma exigência absoluta. E, perante a sua im

possibilidade, criaram o conceito de intraductibilidade. 

J. Dancette (1995) cita Benveniste (1974) para melhor esclarecer que «se 

pode transpor a semântica de uma língua na de outra língua, salva veritate; é a pos

sibilidade de tradução; mas não se pode transpor a semiótica de uma língua na de 

outra; é a impossibilidade de tradução» (p. 51). 

Estes obstáculos reforçam a interrogação sobre a necessidade (e a possibili

dade?) de tradução entre diferentes escalas de fenómenos. Porque a aproximação 

solidária ao conhecimento que não serve os desígnios das consequências instru-

mentalizadoras da ciência moderna, e as práticas em que elas se actualizam, se ma

terializa, criativamente, nas grandes metáforas (como os contos), na espessura dos 

mitos que, sobretudo com Levy Strauss, tomam a dignidade sensível e impressiva 

de ressignificar o conhecimento, doravante plural. 

Ora, justamente, quer parecer-me uma hermenêutica diatópica um bom dis

positivo conceptual que se dispensa da tradução para compreender (que é já inte

grar o outro - sendo ele próprio - nas nossas vidas) e darse a compreender. Em 

vez de tradução, talvez compreensão, suficientemente profunda, para nos deixarmos 

surpreender por universais (capazes de interrogar caminhos ínvios do projecto hu

mano), e fazê-los conquistar as superfícies. Estrategicamente, Pela Mão de Alice, 

criar superfícies: «os movimentos de aprofundamento (...) darem lugar a ligeiros mo

vimentos laterais de deslize» (...) «Já não nos afundamos em profundidade, mas é à 

força de deslizar que passamos para o outro lado, (...) invertendo o lado direito»28. 

G. Deleuze - sobre Lewis Carroll in Crítica e Clínica: 36, 37 
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Retomando o estudo de J. Dancette, a escola estruturalista - da qual se deve 

sublinhar a progressiva descolagem da rigidez inicial das suas concepções e proce

dimentos, passando a acolher a prioridade da análise do sentido (semântica genera

tiva) que antes negligenciava, a não ser enquanto correctivo do seu sistema formal -

refere a estrutura de profundidade da língua como região facilitadora da tradução: aí 

se encontrariam universais propiciadores do trânsito de uma língua para a outra. 

Considerando a distinção entre estrutura de superfície (a do texto tal como ele se 

apresenta) e a estrutura de profundidade (que consiste numa sucessão de núcleos 

religados entre si) e, enfatizando a importância desses núcleos na sua teoria, Nida e 

Taber (in Dancette, ob. cit.: 36) dizem - no âmbito da linguística generativa transfor

macional - que, «do ponto de vista do tradutor, a importância dos núcleos é primor

dial (...); as línguas parecem-se muito mais entre elas ao nível dos núcleos, dos pon

tos de partida, do que ao nível da estrutura de superfície». A tradução pode então 

ser bem mais fácil, bem mais precisa e fiel a esse nível. 

O desenvolvimento dessas teorias, com a sua ligação à semântica, e a recon

sideração da importância da análise do sentido, vem a pôr em causa a descoberta 

destes núcleos universais, que permitiriam um transfer fácil em todas as línguas, 

bem como os elementos da "rigorosa" metodologia que a propiciou. E a mostrar 

(com Mel'cuk) que, no plano da significação e do sentido e da consideração da in

tencionalidade do locutor, as coisas não são tão simples como se pensava à partida. 

A complexificar esta tentativa de primeiro afloramento dos cambiantes envol

vidos na tradução (e na compreensão, enquanto sujeito de qualquer estudo acerca 

dela), não resisto a mencionar alguns excertos da expressiva síntese de Jean Marie 

Zemb (pofessor no Collège de France), ao prefaciar a tão difícil quanto estimulante 

obra de Colette Laplace (1994) - Théorie du Langage et Théorie de la Traduction. 

Ele cita uma aluna americana de C. Laplace que se lhe dirigira: Faites-moi compren

dre ce que vous pensez et je saurai l'expliquer. E Zemb desenvolve: Pas l'autre sans 

l'un, cela va de soi. Mais pas non plus l'un sans /' autre, et cela ne va pas de soi. 
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Considerando a importância de uma visão de conjunto para a qualidade da 

compreensão, ele convida à leitura dos textos originais em detrimento dos resumos 

tão na ordem do dia e tão apetecíveis enquanto resposta a gente apressada e aos 

estudantes inquietos. 

Os tradutores, diz ele, são sempre intérpretes, cozinheiros, rôtisseurs, e con

vém que tenham algum talento mas, sobretudo, esforço, audácia e muito, muito tra

balho. 

Nesta obra de Colette Laplace analisa-se o pensamento Marxista-Leninista de 

Otto Kade, sobre teoria da linguagem e teoria da tradução29. E, se bem que seja re

conhecido que Marx e Engels não puseram na primeira linha das suas preocupa

ções a teoria da linguagem e da tradução (nesse tempo a linguística estava ainda no 

limbo), Kade chama a atenção e previne para uma interpretação mecanicista da re

lação marxista entre linguagem e pensamento. Para ele, a relação é, obviamente, 

dialéctica e ele próprio a qualifica de complexa. 

Do ponto de vista marxista, a primeira ideia que se pode reter é a da emer

gência concomitante da consciência e da língua, uma e outra produtos da activida

de do homem, visando satisfazer a sua necessidade de trocas com os seus seme

lhantes. Essa necessidade, segundo Marx e Engels, resultava da prática do traba

lho. Para eles não há consciência sem competência linguística; mas isto seria es

quecer em que sistema de pensamento nós nos encontramos, esquecer a unidade 

dialéctica da matéria e do pensamento na qual este deriva daquela. Ora, precisa

mente, para Marx e Engels, a língua é uma manifestação da matéria. O pensamento 

e a linguagem, que não saberiam existir um sem a outra, não são mais do que mani

festações da realidade objectiva, desprovidas de autonomia em relação a esta. Mas 

Engels lembra que os conceitos são, é claro, o reflexo da realidade objectiva mas 

não são, em nenhum caso, idênticos a essa realidade porque eles são o resultado 

de um trabalho de abstracção (o. cit.: 20). 
I   

29 A autora analisa os conceitos-chave de três autores: Otto Kade (Leipzig), Eugénio Cosenu (Tu
bingen) e Seleskovitch (Paris). Mas é este autor - Otto Kade - que melhor me parece fazer o contra
ponto às posições de que anteriormente se dá conta. 
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Quanto à tradução, Marx e Engels não levaram a sua análise longe, mesmo 

quando se tratou da tradução das suas obras, se bem que seja reconhecida a Marx 

a intuição da existência autónoma de ideias, o que vem a servir de base à teoria in

terpretativa da tradução de Seleskovitch. Engels, por seu lado, foi implacável com os 

tradutores da sua época, descritos como indigentes da transcodagem. E ocupou-se 

a corrigir o que denominou de grosserias e contra-sensos da tradução inglesa de 

Marx. Mas a sua reflexão teórica acerca disso não vai longe. 

Kade, portanto, quis apresentar o seu pensamento, no quadro muito estrito do 

materialismo dialéctico que, afirmando a primazia da matéria sobre o pensamento, 

deixa, contudo, relativa abertura sobre se se deverá considerar a língua como fa

zendo parte da base material e social ou da superestrutura, sendo esta, reprodução 

ideológica da base, determinada por esta, mas capaz de uma certa acção de retor

no. Marx e Engels, eles próprios também não resolveram claramente esta questão, 

se bem que, em alguns escritos (carta de Engels a Joseph Bloch de 1890) deixas

sem supor que integravam a língua na superestrutura já que, sem ela, não haveria 

teorias políticas, jurídicas ou filosóficas (ob. cit.: 29). 

Em 1950, Staline interveio neste debate, e tomou a posição de a língua não 

ser uma superestrutura, mas um instrumento de comunicação. 

Esta concepção instrumental da língua abriu a porta a teses próximas do es

truturalismo o que, no entendimento de C. Laplace, explica o fascínio de Kade pelas 

teses estruturalistas. Mas, do ponto de vista da autora, isso não resolve o problema 

do sistema de Kade, atravessado por perigosas falhas em virtude de nem sequer 

abordar o espinhoso problema do sujeito. E, com um grande detalhe (que não se faz 

transparecer aqui), a autora traz de volta o problema marxista da impossibilidade do 

homem como sujeito da historia. 

Ora, a partir do momento em que Kade recusa, implicitamente, pôr o sujeito 

como origem de si mesmo, ele recusa também toda a teoria baseada sobre a noção 

de acto de linguagem, quer dizer, sobre um acto originário do sujeito que verbaliza 

um pensamento, dotando-se dos instrumentos necessários. 
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Para Kade, uma língua é um instrumento de comunicação idêntico para todos 

os que a falam e que serve de base a processos discursivos diferenciados. Mas as 

suas tentativas para explicar a sua emergência, recorrendo, a cada instante, às rela

ções dialécticas, mascaram mal - na opinião de Laplace - a falta imensa de um au

têntico sujeito que, diga-se de passagem, esta autora também não define. 

' É com Vygotsky, demonstrando que as origens filogenéticas e ontogenéticas 

da linguagem e do pensamento são diferentes e que a palavra humana é um modo 

de agir sobre, e reagir à realidade de um dado grupo social, que Kade vem a flexibi

lizar o seu pensamento e a desenvolver a conciliação entre as relações dialécticas 

do pensamento e da linguagem e uma concepção dinâmica do acto de linguagem. 

Para este linguista, no debate sobre a tradução (tão velho como a própria tra

dução), as respostas são função das opções filosóficas fundamentais e da concep

ção de língua que delas resulta, muito mais do que da análise do processo de tradu

ção em si mesmo. Neste caso, as suas convicções materialistas permitem-lhe consi

derar a tradução como teoricamente possível. Mas, ao contrário, ele afirma-se inca

paz de o provar cientificamente, apesar de se propor examinar criticamente os ar

gumentos filosóficos dos que consideram a tradução uma empresa impossível, (ob. 

cit.: 65). 
Dessa vasta análise crítica, de que se dá conta na obra acima citada, subli-

nha-se apenas o que, a este respeito, nos pareceu mais ilustrativo do pensamento 

do autor. Assim, para ele, os idealistas não podem admitir a possibilidade de tradu

ção porque toda a sua filosofia repousa sobre o postulado, segundo o qual, o mundo 

exterior ao sujeito não é cognoscível enquanto tal, e também que não conhecemos 

senão o que os limites do nosso pensamento e, portanto, os limites da nossa língua 

nos permitem conhecer. 

Cada povo seria assim prisioneiro de uma certa concepção do mundo, delimi

tado pelas possibilidades da língua utilizada. E, partindo uma vez mais, enquanto 

materialista, do primado da realidade objectiva sobre a consciência, afirma que a 

consciência e a língua como sub-produto dessa consciência, não saberiam fechar o 
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ser humano em círculos rigorosamente independentes como o pretenderiam Scho

penhauer ou Humboldt. 

Mas afinal - argumenta Laplace - o que Kade considera como refutação das 

premissas filosóficas dos partidários da não-traductibilidade não é mais do que a 

substituição de um postulado filosófico (segundo o qual o sujeito não pode conhecer 

o mundo para além dos limites do seu pensamento) por um outro postulado (a reali

dade objectiva é cognoscível depois que reflectida pela consciência) (cf. op. cit.: 66). 

«Se o nosso pensamento fosse verdadeiramente, no sentido literal do termo, 

a imagem do mundo objectivo que a nossa consciência reenviaria como um espelho, 

nós não teríamos nunca ideias falsas, ou então, se precisamos de admitir que isso nos 

poderia acontecer, é porque o espelho deforma a realidade e logo, no mesmo golpe, o 

conhecimento verdadeiro do mundo objectivo tomar-se-ia inacessível» (ob. cit.:17). 

/ 
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( 3.1.7. 

T udo em aberto, então, acerca da possibilidade/impossibilidade de tradução, 

isso não me surpreende e menos aflige: chegar a conclusões, é uma espécie 

de fecho de horizonte. Depois, esta inconclusão parece avisar e acautelar para o 

modo apressado como às vezes pensamos ser senhores da chave do entendimento 

dos outros em científicas apreciações e julgamentos ligeiros com que, sofisticada ou 

ingenuamente, às vezes actualizamos Lévy Bruhl. 

E, afinal de contas, como atrás se referiu, a percepção intuitiva do termo tra

dução é suficientemente forte para que no seu uso se precaveja o risco de grandes 

incompreensões, apesar da polissemia. De resto, como adiante se esclarece, o jogo 

livre dos usos linguísticos pode ser bastante produtivo na revelação dos diversos as

pectos da noção e da actividade em questão, assim como dos factores internos e ex

ternos que levam a acentuar uns e a negligenciar outros, de acordo com as resso

nâncias particulares que despertam, segundo o contexto do seu uso. 

Tomando para as nossas vidas o desafio de uma indiscernível totalidade do 

bem e do belo, uma racionalidade transcultural nasce e alimenta-se da consciência 

da universalidade da incompletude que avassala diacrónica e sincronicamente todas 

as manifestações da vida, na angústia e no gozo da constante recriação das tentati

vas da sua superação, na esteira de novos inacabamentos. 

Afinal, 
«A noite é a nossa dádiva de sol aos que vivem do outro lado da Terra»30 

30 Carlos de Oliveira - SOBRE O LADO ESQUERDO 
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3.2. 
O diálogo 

P resente que está a questão da tradução no campo das preocupações teóri

cas e práxicas de Boaventura de S. Santos, ela voltará sempre que haja jei

to de me pôr a falar dela (e, porque não, de ela me pôr a falar de si... se me quiser 

expor ao epíteto de idealista?). 

Em resposta às minhas interrogações sobre o regresso da problemática do 

sujeito e do corpo, Boaventura S. Santos, no tom mais poético de toda a entrevista 

(e, por isso, mais próximo do real. Para Novalis a poesia é o real absoluto), reconhe

ce o sujeito no medium, no "entre": nem o sujeito universal, nem o sujeito singular; 

nem o sujeito individual, nem o sujeito colectivo, mas o que está "entre", ou seja, a 

relação. (R.13) / 

Não navegará também a tradução nos mesmos espaços criativos da constru

ção de um "entre" a sua teórica possibilidade/impossibilidade? 

Num artigo de Zali Gurevitch sobre Diálogo Dialéctico: a luta pelo discurso, o 

silêncio repressivo e a passagem para a multiplicidade, alude-se exactamente a 

esse medium para a passagem ao diálogo para a multiplicidade. 

O autor apresenta, como resposta ao diálogo, enquanto campo de luta pelo 

reconhecimento, que culmina no silenciamento repressivo dos perdedores, o diálogo 

ético, que chama o Outro para uma troca igualitária. Mas, permanecendo este num 
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quadro de referência dialéctico de relações agonísticas, o percurso da passagem da 

dialéctica para a multiplicidade descola-se das políticas do reconhecimento, em di

recção a uma poética da conversação, a uma polifonia, a uma passagem para a mul

tiplicidade. 

A verdade da harmonia está na dissonância - refere-se neste artigo, convo

cando a dialéctica negativa de Adorno - sendo o diálogo um estado instável, descri

to como não identidade, e dele decorrendo uma tensão que nos empurra ao mesmo 

tempo na direcção da consensualidade e da dissensão. 

A dialéctica ilumina essa tensão de não identidade, reabre o diálogo ao mes

mo tempo que o ameaça, perturbando uma assumida unidade . É esta tensão dia

léctica que potencia a abertura para a multiplicidade em expansão. 

Em oposição à ênfase descritiva dada pelas teorias sociológicas, que têm 

considerado o diálogo como um fenómeno a ser descoberto, revelador de uma su

posta ou construída unidade, por assunção da semelhança como condição para a 

conversação e sociabilidade humanas, a recente teoria crítica sociológica acolhe o 

termo diálogo como ferramenta crítica e correctiva, comprometida com o questiona

mento do discurso autoritário distorcido e totalitário, na senda da liberdade, da multi

plicidade, da democracia, da livre expressão. O diálogo, como empreendimento 

aberto e igualitário - j á que «a vida é, de sua natureza, dialógica» - transparece (de 

modos diferenciados) na reflexão teórica de Bakhtine, Habermas ou Buber. Contudo, 

o que neles é evitado - segundo a leitura de Gurevitch - é a problemática do diálogo 

em si mesmo. 

É assim que o autor situa a interrogação crítica num campo interno ao próprio 

diálogo, em vez de apenas se considerarem os constrangimentos externos que o 

distorcem, com consequências relevantes para a antropologia onde - segundo Cra-

panzano, citado no artigo - a coberto da defesa de um novo paradigma, se sustenta 

um diálogo não condizente com a ruptura, em termos de relações de poder, para 

què aponta uma mudança paradigmática. 

31 Referência à entrevista que S. Santos me concedeu - "Por Outro Lado" -, integrante deste traba-
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Com uma leitura dialógica das figuras hegelianas do Senhor e do Escravo 

transpõe essas figuras para a luta pelo reconhecimento. Nesta luta, um discurso 

combate contra outro discurso, uma voz contra outra voz ao ponto de o Eu escravi

zar o discurso do Outro para atingir uma voz de Senhor. 

A resposta social e teórica a este diálogo, que acaba no silenciamento do Ou

tro, desenvolve-se, ou no mesmo quadro agonístico, fortalecendo-se o direito do Ou

tro (o escravo) ao reconhecimento, na defesa da justiça e da liberdade, reequilibran-

do-se as relações de poder distorcidas - abordagem ética - ou saindo fora dele, no 

quadro da pluralidade como um jogo dialógico. 

Para Gurevitch estas figuras retratam a problemática da luta pelo reconheci

mento e a dialéctica do meio termo entre o Eu e o Outro e considera a luta pelo re

conhecimento, a resposta ética e a resposta plural três momentos dialógicos que 

analisa, bem como as passagens entre si, nas quais focaliza o potencial de conver

sação, preferencialmente aos momentos, em si mesmos, vistos como formas globais 

auto-sustentadas. Refém desse vai-vem, o diálogo não consegue ser explicado ou 

descrito numa terminologia unitária, ainda que seja a da multiplicidade. Prospera em 

não identidade, tanto quanto na luta pela identidade. 

Desta análise ressalta uma grande sensibilidade ao silenciamento, como sub

jugação e sufocação da voz do Outro: «above all dirty war is a war of silencing» -

escreve Taussig (in Gurevitch, op. cit.) sobre o estado de terror. Silenciamento que 

avassala todas as relações de poder assimétricas. 

Tal como em Boaventura S. Santos, a preocupação com os silenciamentos 

não é desligável da consideração da multiplicidade dos saberes; dos dizeres; dos 

sentires. 

É assim que a resposta ética fica ainda longe da disposição interior para a 

multiplicidade. Afinal, o desejo do Self (o Senhor) pelo reconhecimento, não pode 

ser satisfeito sem estar garantida a atribuição de algum reconhecimento ao partenai

re. E Derrida (in Gurevitch, 2001) questiona, deste modo, a "generosidade" da 

resposta ética: há um paradoxo no alto conceito de dádiva. 
lho. 
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Para ser dádiva, não deve 

ser nem reciprocidade, nem troca, nem dívida. O anel circular do retomo desafia o 

sentido da dádiva. De facto, a dádiva, para ter lugar, não pode ser reconhecida 

como tal. Ou seja, a dádiva, não o é, se espera retorno. Portanto, ainda aqui, uma 

solidariedade funcional à manutenção de uma relação agonística situada, já não no 

mornento dialógico da batalha pelo reconhecimento mas ainda na ética da atribuição 

do reconhecimento. 
Se a primeira passagem - da luta para a ética, ou do Self para o Outro - per

manece dentro da esfera da dialéctica do reconhecimento, a segunda deslocação -

da dialéctica para a multiplicidade - refere-se à conversação como já dada, onde o 

discurso está ao lado do discurso e não necessariamente contra ele ou a favor dele 

e onde a voz está ligeiramente ao lado de si própria, no "entre" irredutível que é o di

álogo, o "dia" que sempre nos separa do "logo". Por outras palavras, a conversação 

desloca-se do centro (o centro Eu ou o centro Outro) para o Medium que está deslo

cado do centro, envolvendo uma multiplicidade de tópicos, vozes, contextos como 

movimento e rastos de passagem. 
Esta forma poética de abordar, numa assentada, a intrincada problemática da 

descentração e da relação é, não só muito elucidativa do desenvolvimento destes 

fenómenos em relação com a problemática central do texto - o diálogo - como mos

tra um assinalável nível de congruência entre forma e conteúdo: além de inconse

quente, tem pouco sentido defender-se uma poética da conversação nos termos de 

um discurso construído sobre uma racionalidade que, da poética, nada colhe. E esta 

incongruência mina, por dentro, a natureza íntima da comunicação. 

Esta é, também, a congruência interna que ressalta de uma visão sinóptica da 

obra escrita de Boaventura S. Santos e que a potencia como factor de diálogo em 

expansão ou seja, de fermento de comunicação. 

Sobre o regresso do "eu" empírico e a contextualização dos sujeitos se chocar 

com um problema muito complexo dentro da cultura ocidental - a questão do corpo 

- Boaventura S. Santos (na entrevista - R13) evidencia que o mais importante nos 
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corpos é o que está entre os corpos. É a relação. E referindo que as neurociências 

nunca lhe vão resolver o problema, se ele está apaixonado: «o que está entre os 

corpos não está em corpo nenhum. E, não estando em nenhum deles, não pode ser 

reduzido ao funcionamento dos neurónios. 

Há um "entre-corpos" como há um "entre-identidades" que nos remetem para 

encontrar formas de corporealidade que não são as convencionais e que são aque

las que unem o corpóreo, não o sendo. A paixão é aquilo que une os corpos sem, no 

entanto, estar situado num corpo, nem nos dois (...)». (R13) 

No âmbito do discurso - e retomando Gurevitch - esta relação descentrada 

do Eu e do Outro cria um estado de sociabilidade que se aplica às conversas co

muns, às situações sociáveis, ao diálogo literário, tal como à etnografia pós-moderna 

antropológica, onde a realidade sinóptica e participatória é evocada por um texto 

participatório, no qual ninguém tem a voz exclusiva ou o direito exclusivo do discur

so. A participação no diálogo que dá lugar à pluralidade e à polifonia, assume um es

tado descentrado, de tal modo que é a pluralidade e não o Eu ou o Outro que será o 

foco do encontro. 

Mas a pluralidade não acontece sem ser criada e sustentada pela participa

ção activa. Isto - no dizer de Gurevitch - traz dois aspectos importantes: a poética 

da participação e a sociabilidade, combinando vozes, assuntos, em participação cria

tiva que tornam possível a multiplicidade partilhada. A poética do diálogo relaciona-

se com as interacções que produzem significado e compreensão e com o proces

so de criar ou dar espaço que é expandido através da conversação. Sem se a no

mear, a metáfora está aqui alcandorada, e já não só implícita , estimuladora que é 

de produção de significados e de compreensão múltipla, recriadamente aberta e ina

cabada. 

«Só há emancipação através de significações partilhadas» (S. Santos, 2000). 

Este princípio de comunicação é, a um só tempo, interrogativo e criativo. Interrogati

vo das condições de participação activa que criem e sustentem o diálogo plural e a 

polifonia; criativo quando a negatividade dessas condições - que, permanecendo 
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desigualitárias, fazem da defesa do diálogo plural um logro - se transmuta na 

positividade (o auto-reconhecido optimismo trágico) que caracteriza o lado interventor de 

Boaventura S. Santos: tão simplesmente, porque não há, é que é preciso criar. 

A poética e a sociabilidade tornam a conversação o foco que se cria a si pró

prio na conversação. E, conversar, pressupõe um esforço criativo de descolagem do 

objectivo da ética dialógica: em vez de ouvir (em que se separam os papeis do ora

dor e do ouvinte), escutar, o que pressupõe uma sintonia com a própria conversa

ção que precede e rodeia a voz que fala, mesmo quando a voz que fala está cons

tantemente a criar. 

A primeira parte deste enunciado - escutar, pressupõe uma sintonia com a 

própria conversação que precede e rodeia a voz que fala - é assim desenvolvida por 

Gurevitch: para começar uma conversa tem já que haver uma palavra que é, pelo 

menos, adivinhada como um tópico emergente, um locus que define o Eu e o Outro, 

que significa o que nós fazemos aqui e de que é que se trata. Ora, para Ducrot (in P. 

Coelho, 1987) trata-se da existência de um «pressuposto», algo de comum aos in

tervenientes no diálogo, como o objecto de uma cumplicidade fundamental que liga, 

entre si, os participantes, no acto de comunicação, inscrevendo-se a conversação 

como um elemento do universo do discurso. E - se bem que no campo da relação 

autor-leitor - a esta respeito, Gadamer (1976) remete para «uma fusão de horizon

tes»: «Reconhecemos agora a forma sob a qual se realiza o diálogo, graças à qual 

acede à expressão uma coisa que não é somente a minha, nem a do autor, mas que 

nos é comum» (ob. cit.: 410). 

Esta sintonia prévia inerente ao «escutar», de que dá conta Gurevitch, recor

rendo a Barthes; o «pressuposto» de Ducrot; a «fusão de horizontes» em Gadamer 

estão, por um lado, marcados pela descentração do Eu e do Outro que é, ao mesmo 

tempo, condição e resultante do diálogo para a multiplicidade. Por outro lado, não 

são estes outros tantos modos de procura de encontro, ou seja, do que, nas nossas 

diferenças, nos é comum? Outro modo de dizer a procura de semelhanças no dis

semelhante, no espaço que não é Eu nem Tu mas o hífen da articulação e da com-
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plementaridade por via da nossa incontornável incompletude? A multiplicidade ao 

encontro de pontes? A ponte é a invenção do espaço-tempo comum - raiz literal e 

metafórica de comunitário - , o locus da relação. 

A segunda parte do enunciado - mesmo quando a voz que fala está constan

temente a criar - parece elucidada por Gadamer (1976), quando este expõe que, 

quanto mais uma conversação o é, menos a sua condução depende da vontade de 

um ou do outro parceiro. Somos arrastados, conduzidos na conversa, uma palavra 

chama outra e a conversação toma os seus caminhos e descaminhos, encontra o 

seu desenvolvimento e ponto de chegada. Pode dizer-se que tudo isso se efectua 

sob uma certa condução. Mas, nessa condução, os interlocutores não são tanto os 

que conduzem mas mais os que são conduzidos. Ninguém sabe, de antemão, o que 

sairá de uma conversa. «A conversação tem o seu "génio" próprio e a língua que 

nela é empregue transporta consigo a sua verdade própria, quer dizer, descobre e 

resgata o que doravante passa a adquirido» (ob. cit.: 411). Do ponto de vista sisté

mico, é reconhecer à imprevisibilidade a sua função de neg-entropia que, vivificando 

a conversação, é condição da sua expansão através da manutenção de um estado 

de mudança potencial que assegure o trânsito entre os momentos dialógicos refe

renciados por Gurevitch. O que remete para uma vigilância crítica das condições ins

titucionais ou situacionais de fechamento do espaço de improvisação e jogo aberto 

do «entre», num círculo compulsivo que, em vez de criar encontro, produz alienação. 

Se Gurevitch ilustra esse fechamento com a alusão ao exército, Gadamer reenvia 

para a entrevista terapêutica ou para o interrogatório de um acusado, onde a situa

ção de explicação-compreensão (que é a situação dialógica) cessa completamente. 

Assim, este fechamento só é contrariado por uma activa participação, irredutivelmen-

te não excludente, atenta a que o prazer da conversação seja factor da sua perma

nente descentração (interrompendo as suas tendências centrífugas), na abertura à 

multiplicidade de vozes, e em que a sociabilidade abra a política do reconhecimento 

no sentido da poética do social, do escutar o acontecer do discurso com finais perdi

dos, trocas inacabadas, coisas em aberto. Sempre entre, onde o individual tenda a 
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dissolver-se para a passagem ao social. O social torna-se então um jogo sério onde 

têm lugar os discursos, tanto quanto os silêncios de reconhecimento, abrindo-se a 

sociologia para a natureza conversacional e poética da própria sociabilidade: a co

municação, como sério empreendimento sociológico. 

Como esclarece Foucault (1970), o que nós (intelectuais) sabemos acerca da 

historia da sociedade francesa é inteiramente parcial, em relação a toda a vasta ex

periência que a classe trabalhadora tem. O papel dos intelectuais não é o de formar 

a consciência dos trabalhadores, que há muito existe, mas o de permitir que a cons

ciência e o conhecimento dos trabalhadores entre no sistema de informação e circu

le, ajudando outros trabalhadores e não trabalhadores a tomar consciência do que 

se passa. 
É este o empreendimento. 
O papel da poética é o de "aquecer" o meio (a língua) em que essa informa

ção transita, para a fazer fluir. Ela não passa nos canais de uma relação fria e imoti-

vada. 
A mesma língua que silencia e reprime, remove o silêncio e a repressão em 

que ela própria se constitui. 

A face sísmica do século 

reduziu a memória 

a um texto curto: 

agora é só fazer como se escreve. 

Boaventura de Sousa Santos 
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3.3. 
Uma conversa programada 

A situação hermenêutica em que nos encontramos perante um texto, não é a 

mesma que existe entre dois interlocutores - o texto fixa de maneira durável 

as manifestações da vida que procuram ser compreendidas - diz Gadamer (1976: 

409), referenciando Droysen. Isto significa que é por intermédio de um só dos dois 

interlocutores - o intérprete - que o outro parceiro do diálogo hermenêutico - o texto 

- acede à palavra. É só através dele que os signos escritos se metamorfoseiam de 

novo em sentido. Isso não impede que seja graças a esta conversação em compre

ensão que a coisa em si de que o texto fala, por seu lado, aceda à linguagem. 

Passa-se aqui o mesmo que na conversação real: é o ganho comum que, no 

diálogo, liga os interlocutores um ao outro e, no caso da leitura, o texto ao intérpre

te. Mas a conversa real, mais alheia a essa fixação durável das manifestações da 

vida, é também ela um texto de palavras e silêncios, modulados na voz, no olhar, na 

postura corporal, na eloquência das mãos. A entrevista é esta conversa, masl"pro-

gramada". 

De regresso à linguagem convencional por que ainda se tem de talhar uma 

dissertação, o meu "material empírico" é o texto de autor, mais a entrevista que a lei

tura laboriosa, mas gostosa (lá estou eu a contaminar a linguagem científica) deste, 

veio a gerar: as questões postas ao meu interlocutor decorrem já de uma primeira 

leitura comparativa das suas obras de referência . Daí que, em congruência, elas 

devam fazer parte do corpo central da dissertação. 



138 

Um primeiro olhar pela entrevista, diz-me da sua relevância neste trabalho, 

porque ela é, face a uma primeira tentativa de leitura crítica e em que se confrontam 

diferentes textos do autor, aquilo que ele acrescenta. 

Ela é, assim, um perguntar que mobiliza já um conjunto de reflexões que de

correm dessa incursão em que as questões se levantam, não só de dentro de cada 

obra, mas também da apreciação comparativa que o efeito diacrónico oferece à lei

tura de um autor a produzir - esse devir de Deleuze, também ele incrustado no «en

tre» - o que se expressa em desenvolvimentos de alguns dos quais essas questões 

procuram dar conta: «Escrever é uma tarefa de devir, sempre inacabado, sempre a 

fazer-se e que extravasa toda a matéria que se pode viver ou vivida. É um processo, 

quer dizer, uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido. (...) Devir não 

é uma forma, mas encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade (...) é sem

pre um «entre» (Deleuze, 2000: 11,12). 

Dada a peculiaridade da construção da entrevista (concebida a partir de um 

quadro de conjunto, onde tudo remete para tudo) é pela sua leitura analítica que se 

pretende caminhar ao encontro do que a gerou: a obra e o seu plural, no âmbito do 

objecto da dissertação - a centralidade da comunicação nessa obra. E, desse inten

cional caos primordial, partir para uma compreensão mais profunda e articulada que, 

por certo, viverá mais da relação do que do conteúdo - se é que alguém, fora de um 

«moderno» jogo de artifícios, pode destrinçar uma coisa da outra. 

Aquilo que ele acrescenta (na entrevista) é, sobretudo, a consistência da 

sua face interventora e a evidência de uma forte ligação à luta dos povos silenciados 

da América Latina: «agora, é só fazer como se escreve». O que alimenta a minha 

sedução pelo conhecimento dos meandros de afirmação e sobrevivência de movi

mentos que brotam do seio da dominação com o inesperado de uma flor no deserto: 

os Sem Terra; os índios de Chiapas. 

Acomodado na prateleira, lá para o pé dos Marx(s) e Lenine(s), se já o tinha 

lido, não me lembrava: A Resistência Armada do Araguaia, nos anos de ouro do Par

tido Comunista do Brasil, como escrita contemporânea dos acontecimentos, presta-
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va-se à satisfação de um interesse renovadãmente suscitado pelo meu interlocutor, 

nesta contenda da dissertação. 

Não fosse eu dada a pôr o meu imaginário a funcionar e a convocar memórias 

que, diferentes na encruzilhada onde acontecem as coisas, são registos da mesma 

dor, gerada na impotência face a tal desumanidade, que quase autoriza o pensa

mento da falência do projecto humano, o tom descritivo-objectivo, sem sombra de 

emoção, pretensamente simples para chegar ao povo, ter-me-ia deixado indiferente 

à luta heróica do povo da Araguaia Brasileira. 

E lembrei-me dos Subterrâneos da Liberdade. E perguntei a mim mesma que 

estudo, com todos os requisitos científicos, como manda a academia, poderia dar 

mais informação sobre a fome e a opressão no Ribatejo que a Fanga de Alves Re

dol ou os Esteiros de Soeiro Pereira Gomes? Eles integraram e transcenderam-se 

na totalidade formas de vida -jogos de linguagem e, numa semântica de profundi

dade, partilharam significados. E traduziram o sofrimento. 

E lembrei-me que, sem emoção, não há mobilização intelectual, que o mesmo 

é dizer, construção de conhecimento comprometido e mobilizador. 

E lembrei-me da função da arte e da poesia: a direita espanhola dizia de Fre

derico Garcia Lorca que este fazia mais estragos com a caneta do que um batalhão 

com as espingardas. 

Se não se contrapuser uma nova experiência estética aos dualismos sujei

to/objecto, cultura/natureza, eles irão boicotar, de forma sub-reptícia, o anti-funcio-

nalismo e o anti-instrumentalismo que se espera de um conhecimento-emancipação. 

(S. Santos 2000: 108). 
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4 
NO HAY CAMI NO 

«Os que gostam de acreditar no milagre do pensa
mento "puro" deveriam resignar-se a admitir que o amor 
da verdade ou da virtude, como qualquer outra espécie de 
disposição, deve necessariamente alguma coisa às con
dições em que se formou, quer dizer, a uma posição ou a 
uma trajectória sociais». 

P. Bourdieu 
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O mais aliciante desta dissertação é que ela tem que estar permanente

mente aberta a ser reescrita, pela novidade conceptual resultante do dinamis

mo intelectual do autor em estudo. 

Mas porque isto é um trabalho com um horizonte temporal restrito, im

pondo limitações a essa abertura, o processo da sua construção - o seu devir 

- é tributário da dupla dinâmica que se instaura por via da mudança que me é 

própria ao esforço de acompanhamento do dinamismo do pensamento deste 

autor. 
As dificuldades são então as de tentar fazer uma leitura analítica no âmbi

to da obra de alguém que faz ele próprio análise provisória de «transformações 

e efeitos que estão em curso» (S. Santos, 2000: 146). O que é, em si mesmo, 

um desafio pós-moderno de assunção, sem rodeios, do provisório, por parte 

desta dissertação. 
A preparação da entrevista deu-me, disto, clara consciência. 

! 
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4.1. 
O caminho faz-se a andar 

D iálogo em expansão é um outro modo de dizer António Machado: «(...) no 

hay camino»./ O caminho faz-se a andar. 

Mas o que está contido neste modo fascinante de dizer tudo com esta eco

nomia de poeta, se não se subscreve na prática, com que legitimidade se continua a 

"usar"? Isto, que todos temos na boca, onde está a coragem de o assumir? 

É que este é o grande questionamento à projectocracia que (num contexto de 

aparente desregulação) invade as nossas vidas e que, naturalizada, não deixa es

paço à prevalência de um pensamento divergente que, variavelmente doseado da 

nossa condição convergente, numa totalidade articulada, dê lugar à insubmissão. 

Está tudo tão regulado que parece que em nada é legítimo avançar sem uma 

prévia e formal avaliação, cuja ideia obsessiva contrapõe a sua ausência como to

que de mágica que cristalizasse a vida ... e sem objectivos bem definidos ... e sem 

estratégias delineadas ao milímetro. É o medir o mais rigorosamente possível a força 

da nascente, definir com a máxima precisão o lugar de desaguar, construir na máxi

ma solidez (em que a flexibilidade é imagem de marca) as margens por onde escor

rerá ... não vá a vida transbordar... e fugir ao controlo de uma ordem que, no local, 

actualiza as condições globais de dominação em que se arquitecta o bem-estar de 

alguns sobre a humilhação e sofrimento de muitos. 

A obsessão técnico-metodológica que, à conta do propósito de extrair sentido, 

o reduz ou neutraliza, espelha este espartilho. 
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Enquanto isto, vamo-nos dizendo da indeterminação, da contingência, do im

previsto, da transgressão. 

Falar de comunicação é necessário e urgente. Do satélite-espião norte-

americano que não deixa nenhum lugar de refúgio na Terra, só de vez em quando 

nos lembramos dele... Trata-se de tecnologia ao serviço da comunicação. Não, se

guramente, de uma comunicação emancipadora. 
Por novos canais se comunica e actualiza a velha opressão. 

A educação escolar, enquanto mecanismo complexo e dissimulado de legiti

mação, refém destas permanentes novidades, não tem delas distanciamento indutor 

de consciência crítica. Como refere Bourdieu (1998), o campo escolar é ao mesmo 

tempo concorrente e complementar do campo económico, comprometidos ambos 

com circuitos de trocas legitimadoras, cada vez mais eficazes simbolicamente (cf. p: 

88ss). 
A propósito da Internet, na R12 da entrevista, S. Santos refere que, «enquan

to, segundo o relatório do PNUD, 93,3% dos utilizadores estiverem nesta faixazinha 

do mundo que é a Europa e a América do Norte, tudo o que a teoria da comunicação 

e as teorias da informação, hoje, dizem - que a Internet nos revoluciona; que nos 

põe em contacto uns com os outros - é uma pura falsidade, quando a gente sabe 

que 93% está fora disso». 

Para a renovação da teoria crítica, «o desafio é, pois, o de criar objectos de 

fronteira, atentos aos textos e aos contextos, às falas e aos silêncios, transgressivos, 

pela sua vocação transdisciplinar e multicultural, das ortodoxias preguiçosas instala

das à sombra de cânones excludentes» (Boaventura S. Santos - Revista Crítica de 

Ciências Sociais n° 52/53: 6) 

! 
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4.2. 
"Avó, porque é que não vemos a nossa 

cabeça?" 

A cabou de fazer três anos. 

Nesta pergunta a Francisca situou o determinismo da nossa condição 

dialógica: nós não vemos a nossa exterioridade. Tampouco o espelho no-la devolve. 

É através do olhar dos outros que eu me construo enquanto imagem de mim própria. 

O diálogo não é então algo a que se chegue, como o quereria uma clássica 

sócio-antropologia (Gurevitch), mas um ponto de partida (Bakhtine). O erro estaria 

em não se o saber localizar. 

O conceito de exterioridade é muito produtivo na reflexão teórica sobre diálo

go - e por isso tornaremos a ele - porque qualquer cultura contém significados que 

ela própria não conhece, de que ela própria não tomou consciência. Eles estão lá, 

mas como um potencial. Este potencial desenvolve-se e cria-se pelo diálogo (E. Min, 

2001). I 

Para Bakhtine toda a linguagem transporta uma antecipação de se juntar a 

um receptor. Tal como ele diz: eu vivo num mundo de palavras dos outros. E toda a 

minha vida é uma orientação no sentido desse mundo, começando com a minha as

similação delas e acabando com a assimilação da riqueza da cultura humana.(cf. 

ob. cit.: 11). 

Bakhtine vê um núcleo dialógico em toda a sociabilidade que é constituído por 

uma resposta existencial activa, construída na própria interacção. 
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Sobre o meu questionamento quanto a, na "epistemologia das ausências" (S. 

Santos, 2000), se poder falar de "competição" entre os conhecimentos da ciência 

convencional e outros conhecimentos alternativos, dada a tamanha desigualdade do 

confronto (Q10), S. santos, considerando a complexidade das relações de poder en

volvidas, mas em consonância com o pensamento de Bakhtine, situa assim o diálo

go:'«as condições de competitividade (...) só podem ser criadas pelo diálogo. Não 

vejo que elas possam pré-existir ao diálogo (...) (R10). 

I 
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4.3. 
O jogo interpretativo e a mediação teórica 

S e investigar é fazer perguntas com instrumentos, é sempre um acto de co

municação, de diálogo em expansão entre humanos, entre humanos e não 

humanos. É a partir dessa interacção que, produzindo-se conhecimento, a divulga

ção de alguma coisa que se vem acrescentando ganha sentido. Essa capacidade 

«de ouvir vozes em todas as coisas e relações de diálogo entre elas» (Bakhtine). Se 

não, qual o sentido de fazer perguntas? 

A minha intuição de partida, de que a comunicação é central na obra de Boa

ventura S. Santos, bem como os subtítulos da dissertação, focados na facilitação da 

comunicação intercultural, encontraram eco na entrevista que lhe fiz, através de uma 

explicitação que, fazendo juz a uma linguagem de «ruptura com a ruptura», nesse 

sentido confirma ou se sobrepõe ao que, sobre esse ponto de partida, se infere dos 

textos escritos. E não foi o enquadramento das questões (com uma pluralidade de 

enfoques) que deu esse sentido à entrevista. São as respostas que lhe dão esse 

rumo, apesar da minha pouca flexibilidade para me abstrair das questões que me 

propunha levantar - trata-se de uma entrevista (e não de um debate) que, na sua 

intenção exploratória, é, no entanto, previamente estruturada, já que, a consciência 

da assimetria do poder simbólico em jogo, não é aqui de pouco peso - o que vem 

em favor da confirmação da hipótese dessa centralidade. A conversação tem mesmo 

«o seu génio próprio» e, apesar da referida preparação (ou, quem sabe, se por via 

dela), foi mesmo o entrevistador que deu o rumo à entrevista. 
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À minha estratégia de errância e disseminação - usei uma textualidade um 

pouco alheia a qualquer princípio explícito de coesão (porém, alicerçada na coerên

cia interna de um todo que resulta da aglutinação no tema linguagem e comunica

ção das questões levantadas sobre ciência e poder) - respondeu o meu interlocutor 

com coesão estrutural e semântica, deixando-me espaço ao jogo de tomar este tes

temunho pessoal para uma outra qualidade do olhar pelo seu território de autor. 

Uma primeira leitura prenuncia caminho fecundo a uma análise desta entre

vista que a abra às obras escritas de referência do autor e, aí, inevitavelmente, a. 

uma sua releitura em profundidade, no âmbito do objecto deste trabalho - a comuni

cação dentro dessa obra. Ou seja, textualizar o jogo interpretativo de convivência en

tre o discurso oral (na sua lógica de construção temporal) e o discurso escrito, o que 

subentende uma mediação teórica permanente em todos os passos da análise, na 

assunção de que a própria descrição é interpretação configuradora do processo de 

compreensão de quem analisa. 
Em Um Discurso Sobre as Ciências (p. 49) fala-se dos sinais de transgressão 

metodológica, num tempo de transição paradigmática, repercutida nos estilos e gé

neros literários que presidem à escrita científica: fusão de estilos, interpenetração 

entre cânones de escrita, investigação filosófica parecendo crítica literária. E alude-

se à pergunta de Geertz sobre se Foucault é historiador, filósofo, sociólogo ou cien

tista político. Contra a corrente, Foucault é indisciplinar, na defesa da indisciplinari-

dade. Mas é grande a dificuldade que nos amarra ao vício moderno de encaixar as 

pessoas e as suas produções, disciplinarmente. Dá segurança e facilita o controlo. 

Não sabemos pensar sem referência a categorias que decorrem da e alimentam a 

malha da classificação das coisas e dos homens. E todo este edifício artificial está 

naturalizado como realidade. 
As perspectivas do filósofo russo Mikhail Bakhtine, para o estudo da comuni

cação intercultural, podem desenhar caminhos de desconstrução e superação dessa 

naturalização. Elas são consideradas por E. Min (2001), como uma alternativa aos 

caminhos positivistas que a maioria da investigação sociológica e a ciência política 
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I 
tem trilhado quando se debruçam sobre as interacções e características entre dife

rentes culturas. Trata-se assim de perspectivas que interagem produtivamente com 

o teor e estilo das respostas da entrevista a Boaventura S. Santos. 

Se bem que Bakhtine se considerasse um filósofo, também acerca dele se 

poderia perguntar se é um filósofo, um crítico literário, um etnólogo, um psicólogo 

construtivista. A linguagem é para si uma presença social dinâmica e articulada no 

mundo. Usou os textos literários como um terreno para testar os seus interesses éti

cos e literários. Como nos dá conta E. Min, no campo dos estudos culturais de co

municação de massas, a sua teoria tem propiciado relevantes constructos teóricos e 

metodológicos que têm sido explorados na análise cultural de esquerda. 
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I 4 .4 . 

Modos diferentes de olhar... e de dizer 

A s questões formuladas nesta entrevista saem de um texto que resulta da 

disposição de escuta, que é a leitura em si mesma (como o lembrou, algu

res, o controverso Herald Bloom). Texto que, à primeira vista, é preciso percorrer 

para lhe sentir a coerência. 

Como abordagem ao pensamento sociológico de Boaventura de S. Santos, 

também eu devo fazer escavação arqueológica (que é, em si, um acto em profundi

dade). 

Se a História é a história dos vencedores, das ideias vencedoras, ele aposta 

mesmo em iluminar as zonas de sombra em que permaneceram as ideias vencidas, 

os vencidos, nem que seja para as tentar igualar em iluminação, para que as pos

samos ver e (con)frontar e, mais prudentemente, mais decentemente, ir decidindo do 

caminho. Isto é um suporte de auto-construção do conhecimento que pode dar con

dições de alguma equidade ao que (a quem) tem sido arbitrariamente esquecido e 

obliterado. 

No devir desse escavar, visitar os alicerces, porventura o que estará por de

baixo deles e os suporta: uma viagem por Rorty, Habermas e Gadamer remete para 

Dewey, Kirkegard, Marx, Hegel, Shiller e, mais ao fundo, acordar a voz adormecida 

de Aristóteles. Na Poética talvez. «Toda a obra é uma viagem, um trajecto, mas que 

apenas percorre este ou aquele caminho exterior em virtude dos caminhos e trajec

tórias interiores que a compõem, que constituem a sua paisagem e o seu concerto» 

(Deleuze, 2000:10). 
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Só que cada um deles é um texto vencedor. Uma voz que tomou a perenida

de. Sobre que silêncios? 

«A ideia de progresso, que implicava que o depois era explicável em função 

do antes, afundou-se, de certo modo, nos recifes do século XX, como o fim das es

peranças ou ilusões que tinham acompanhado a travessia do século XIX». 

Assim, de rompante, Marc Auge (1994: 31, 32), se não arruina, ao menos de

sestabiliza, quanto baste, esta ocasional mas bem intencionada postura metódica 

prospectiva a que atrás me propunha. 

De facto, se a História é a história dos vencedores, o antes explicará sempre 

erroneamente o depois que, na formulação da sua visibilidade, deixa na opacidade a 

interferência nessa formulação daquilo que resulta do que ficou na sombra, apaga

do, silenciado. O antes visível, conhecido, tido como antecedente do depois, pode 

muito bem não sê-lo. Ou nunca o será inteiramente. Como dialectizar em falso ... à 

revelia deste vazio? Mas, por outro lado, pensando em Bourdieu, esse mesmo vazio 

«é actuante nas disposições que produziu». 

Então, ainda Barthes , o prazer e a fruição, a ambiguidade, a contradição, no 

interrogar a maneira como iremos narrar a história da nossa modernidade: 

«(...) se afirmo que entre o prazer e a fruição há apenas 
uma diferença de grau, afirmo também que a história está paci
ficada: o texto de fruição é apenas o desenvolvimento lógiéo, 
orgânico, histórico, do texto de prazer, a vanguarda não é mais 
do que a forma progressiva, emancipada, da cultura passada: o 
hoje sai do ontem, Robbe-Grillet já se encontra em Flaubert, 
Sollers em Rabelais, todo o Nicolas de Stael em 2 cm2 dé Cé
zanne. Mas se penso, pelo contrário, que o prazer e a fruição 
são forças paralelas, que nunca se podem encontrar e que en
tre elas há mais do que um combate: há uma incomunicação, 
então eu tenho que pensar que a história, a nossa história , não 
é pacífica, nem talvez mesmo inteligente, que o texto de fruição 
surge sempre aí à maneira de um escândalo (de uma irregula
ridade), que ele é sempre a marca de um corte, de uma afir
mação (e não de um desabrochamento), e que o sujeito 
dessa história (esse sujeito histórico que eu sou entre ou
tros), longe de poder acalmar-se afirmando simultanea
mente o gosto pelas obras passadas e a defesa das obras 
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modernas num belo movimento dialéctico de síntese, 
nunca é mais do que uma "contradição viva": um sujeito 
clivado, que frui simultaneamente, através do texto, da 
consistência do seu ego e da sua queda.» (Barthes, 1973: 
57, 58) 

Desta segunda opção - que é, obviamente, a de Barthes - decorre uma nar

rativa da modernidade à qual Ricoeur contrapõe as exigências positivas da ideia de 

historicidade. Para ele, a explicação estrutural, na atemporalidade da sua sincronia, 

fornece uma espécie de esqueleto de secura abstracta manifesta e inércia, face ao 

dinamismo de uma historicidade que sujeita a interpretação da tradição à reinterpre

tação realizada pela compreensão na actualidade de cada geração. Na Introdução a 

Metáfora Viva de M. Baptista Pereira, esclarece-se o pensamento de Ricoeur: não é 

na totalidade das leis linguísticas que o homem se compreende a si mesmo mas na 

apropriação do sentido mediado por essas leis. E, actualizando a antiga dialéctica 

entre compreender e explicar, Ricoeur situa a invenção de sentido de um texto ou de 

uma acção na compreensão, e o processo da validação desse sentido na explica

ção, como dois momentos da essência da Hermenêutica, explicitando-se duas pos

sibilidades de leitura de um texto: a que suspende toda a relação concreta ao mundo 

e permanece na análise semiológica da estrutura do texto, ou a que actualiza as re

ferências potenciais do texto ao mundo. Tomando a segunda possibilidade, Ricoeur 

empenha-se em mostrar como a explicação se constrói sobre a compreensão, resul

tando desta uma dialéctica interna que anima o todo da compreensão. A análise es

trutural é um jogo estéril e uma simples divisão algébrica - afirma, em função da crí

tica ao reducionismo do conceito formal de mito ou de fábula prescrito na "álgebra 

estruturalista das unidades constitutivas" de Lévi-Strauss - se a sua função não con

sistir no trânsito de uma semântica da superfície para uma semântica da profundida

de já que, o que a semântica de profundidade de um texto significa é a possibilidade 

ou o ponto de partida de uma nova visão de mundo diferente e independente da in

terpretação e da situação do autor. E, sobre a transferência da análise textual para a 

análise dos fenómenos sociais, pelo modelo estrutural, enquanto paradigma da ex-
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plicação, sustenta que este se universaliza pela atribuição, a todos os fenómenos 

sociais, de um carácter semiológico, apesar de a procura de correlações dentro e 

entre os fenómenos sociais, considerados como unidades semióticas, perder todo o 

sentido se não houver uma semântica da profundidade na esfera das ciências soci

ais : assim como os jogos linguísticos de Wittgenstein eram formas de vida, devem 

as estruturas sociais ser tentativas de solução de «angústias existenciais, dificulda

des e conflitos profundamente enraizados» ( Metáfora Viva: XLV). 

Recoloca-se, assim, a questão do referente para que, do último ponto de vista 

aqui trazido, remeterão as estruturas linguísticas e também as estruturas sociais. 

Se bem que partindo de uma postura filosófica diferente, também Bakhtine 

(1977), na crítica a Saussure, se refere ao signo como dialéctico, em movimento, 

vivo, opondo-se à ideia de «sinal» inerte que decorre da análise da língua como sis

tema sincrónico abstracto. E refere que, no plano científico, o sistema sincrónico é 

uma ficção e que, não estando o sistema em nenhum momento em equilíbrio - ao 

contrário, a forma linguística é apercebida como em constante transformação - re

cusa os procedimentos de uma análise distribucional que parta de uma visão da lín

gua como sistema estável e abstracto de sinais constantemente iguais a si mesmos. 

«A entoação expressiva, a modalidade de apreciação sem a qual não poderia haver 

enunciação, o conteúdo ideológico, a relação com uma situação social determinada, 

afectam a significação. (...) Só a dialéctica pode resolver a contradição aparente en

tre a unicidade e a pluralidade da significação» (...). O signo é por natureza vivo e 

móvel, pluri-enfático (pluri-accentuel); a classe dominante tem interesse em torná-lo 

mono-enfático (mono-accentuel) (Bakhtine, 1977: 13, 14). 

E trazer à liça Bourdieu e o Habitus, cujo conceito tem por função primordial 

lembrar com força que as nossas acções têm por princípio mais vezes o sentido 

prático que o cálculo racional, ou que, contra a visão descontinuísta e actualista que 

é comum a certas filosofias, o passado continua presente e actuante nas disposi

ções que produziu (Bourdieu, 1998: 54). 
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Também aqui, os diferentes pontos de vista são função das opções filosóficas 

fundamentais e das concepções que rodeiam a análise textual e a análise dos fenó

menos sociais, que delas resulta. Porém, convém escutar esta multiplicidade, tra-

zendo-a à superfície, sobretudo quando, auto-reflexivamente, nos damos conta da 

sedução por um ponto de vista, e o sentimento de perda (com que também se vai 

construindo o ganho da nossa descentração), quando nos damos conta de que ele 

não é o ponto de vista. Nos recônditos do que me deixa espaço a uma leitura emo

cional de Barthes e de outros a quem é atribuída secura estruturalista, reconheço o 

meu fascínio que, não sendo por mim explicável, todavia, é. 

De resto, também a este respeito, presumo que o bom senso comprometido 

de Boaventura S. Santos indicaria que o que parece não ter resolução à vista, no es

trito plano teórico, se vai esclarecendo na intervenção. 

Se bem que num outro plano e num outro sentido da reflexão, Bourdieu 

(1998: 47, 48) adverte para que, passando por teórico o que tem a lógica da prática, 

a teoria sincroniza (destrutivamente) o que na lógica da prática é diacrónico. 

! 
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I 

4.5. 
O rumo da conversa 

A propósito de divergências com Bourdieu, a referência de Boaventura de S. 

Santos (1989: 93, 94) aos limites da reflexividade que contrariam a crença 

de o cientista, por sê-lo, ter capacidade acrescida de objectividade, de auto-

desvelamento, decorrente da explicitação discutida na comunidade científica dos va

lores e opções ideológicas como vieses da objectividade, desemboca na constata

ção de que os estudos sobre inquérito sociológico revelam que aqueles cuja activi

dade profissional é perguntar (entre os quais se encontram os cientistas e os pro

fessores) são os mais refractários a ser perguntados. 

Depois da entrevista, apraz-me referir que, sendo Boaventura de S. Santos 

cientista e professor não é concerteza um caso exemplar com que se possa ilustrar 

os resultados desses estudos. Mas, pelo misto de desconforto e atrevimento (é isso 

o desafio?) da sua preparação perpassou com certeza o lidar com o pressuposto 

poder de que a referida refracção é uma manifestação. 

As questões por mim colocadas confluem, como se disse, nos temas Lingua

gem e Comunicação, ligadas à Ciência e ao Poder. Os dois últimos, juntamente com 

o Direito, constituem os temas que Boaventura S. Santos reconhece como basilares 

da sua obra. 
Não se abstraindo das questões por mim levantadas, as respostas não se fa

zem esperar e patenteiam a facilidade argumentativa com que leva a água ao seu 

moinho. Moinho de fortes convicções, onde se mói o pão que o diabo amassou mas a 
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que é preciso tomar o gosto amargo (beber o cálix), para que seja fermento de melho

res dias. 

É assim que as respostas se desenham numa linguagem interventiva, e o 

"rumo da conversação" põe em evidência um grande tema - o diálogo intercultural, 

de que decorrem dois sub-temas: os silenciamentos; a tradução. Sub-temas em que 

apetece ver configurado o seu "optimismo trágico": a tragédia e a esperança em 

concorrência paralela. A uma postura interrogativa, tematizada na linguagem, na ci

ência e no poder, as respostas delineiam a procura de soluções, mesmo se arquitec

tadas, elas também, numa forte interrogatividade: a multiculturalidade em fundo 

aglutinador; os silenciamentos como constatação quase desesperada; a tradução na 

senda criativa de alternativas. Isto é: pragmaticamente, o entrevistado põe no terre

no dos problemas com que um quotidiano de análise, atento à vida, nos confronta, 

as questões teóricas por mim levantadas. As respostas, não se distanciam das mi

nhas propostas temáticas, ao contrário. O que muda é o rumo que se lhes dá. 

Depois de lidas e relidas, apercebe-se que as respostas (R.) se constituem 

num texto que se pode incrustar no esquema matricial do seu pensamento sobre ao 

que, estando ainda em aberto no projecto da modernidade, podemos ancorar um 

quotidiano de insubmissão à injusta ordem que, trivializada, parece tudo "recuperar", 

numa sucessão avassaladora de alternativa a si própria. 

Às minhas perguntas acabo por dar o mesmo destino enquadrador. Não 

decorrem elas do mesmo desenho de fundo? 

Se as respostas podem não explicitar a profundidade da análise teórica dos 

seus textos escritos, nelas perpassa, de uma maneira muito mais forte, a importante 

vertente da sua intervenção. 

Como adiante se verá, é o artigo Ciência (Santos, 1991) que, por assim dizer, 

me fornece o "modelo", de incontornável potencial heurístico. 
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I 

4.6. 
Pascal e a filosofia 

O s que gostam de acreditar no milagre do pensamento "puro" deveriam 

resignar-se a admitir que o amor da verdade ou da virtude, como qual

quer outra espécie de disposição, deve necessariamente alguma coisa às condi

ções em que se formou, quer dizer, a uma posição ou a uma trajectória sociais» 

(Bourdieu, 1998: 3). 

Das leituras que rodearam a preparação desta entrevista, destaco a de Medi

tações Pascalianas em que, pela primeira vez, Bourdieu apresenta a relação entre 

uma antropologia filosófica (uma filosofia do homem), a psicologia e a sua teoria so

ciológica. A consistência da sua desconstrução da razão escolástica, com Pascal 

por inspiração, não tinha que me surpreender. Mas, na Introdução, Bourdieu deixa-

se ler pelos olhos da emoção. É um discurso de uma enorme grandeza que muito 

transcende o racional. É um discurso de mágoa. 

Desconstruindo uma certa filosofia (já que, invocando Pascal, acredita na filo

sofia que se ri da filosofia), como falar, sobretudo dessa Introdução, se não como de 

uma belíssima síntese filosófica e poética? 

« (...) o mundo social seria mais bem conhecido, e o discurso a seu propósito 
compreendido, se lográssemos convencer-nos de que não há muitos objectos que 
sejam mais difíceis de conhecer, sobretudo porque um tal objecto assombra os cé
rebros dos que se aplicam a analisá-lo e porque esconde sob as aparências mais 
triviais, as da banalidade quotidiana, acessível ao primeiro inquiridor que apareça, as 
revelações mais inesperadas sobre o que menos queremos saber daquilo que 
somos.» 
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A propósito do sujeito também Sichère (1990) tem o mesmo desabafo. 

O aviso pascaliano de Bourdieu, na sua análise histórica das condições de 

emergência da razão escolástica (Scholè) em ruptura com a vida quotidiana, as suas 

dificuldades e necessidades, são um encorajamento a interrogar por um lado, «os 

limites do pensamento, dos poderes do pensamento mas também sobre as condi

ções do seu exercício»; por outro, o excesso de confiança nos poderes do discurso 

e as ilusões que o rodeiam. 

Se, decorrente do desconforto inerente à «observação atenta do curso do 

mundo», essa interrogação pode ser já ingrediente de humildade. Mas é-o, de certe

za, de muita incomodidade. 

É que esse "curso do mundo" autoriza o senso comum à inconveniência de 

perguntar: com tanto discurso, como este "curso do mundo"? 

O nosso discurso emancipatório que (de par com o obscurantista) se perde na 

noite dos tempos, que efeito propulsor de um desenlace de maior decência nos dife

rentes níveis de relações de uns com os outros, tem tido sobre as "forças do mun

do"? 

Ou, mais incomodamente: quanto desse discurso tem sido travão involutivo 

do que se diz arauto? 

É que o "curso do mundo" não autoriza uma compreensão estática do estar 

tudo na mesma. E o quadro quantitativo que Boaventura S. Santos desenha em O 

Processo da Globalização (2001), actualizando os números já aterradores do seu 

artigo Ciência (1991), não augura uma leitura qualitativa em que nos vejamos em

barcados numa espiral de maior justiça e equidade. 

Passada, progressivamente, a Regulação, de uma atribuição do Estado para 

a de um Mercado regulador de si próprio e de tudo o que coloniza, «incorporámos o 

inferno no quotidiano do mais fascinante e atroz dos séculos. Basta passar em revis

ta o imaginário deste século (...) para ter uma ideia do ponto a que chegou um mun

do onde o horror se tornou invisível, consumido como pura virtualidade (...). Do que 
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não há dúvida é que habitamos esse mundo como se fosse o próprio esplendor» 

(Eduardo Lourenço - O Esplendor do Caos: 11). Ou, como diria Nietzsche (in Si-

chère, 1990: 11 ), «acabamos por amar esta mesma doença, tomando-a por saúde». 

As questões colocadas ao meu interlocutor na entrevista, resultam, em gran

de parte, desta antiga incomodidade. 

Embrulhada numa linguagem hegemónica, não sei como me desembrulhar 

deste meu velho convencimento de que, na linguagem, se forja uma comunicação 

que, em si mesma, é um lugar desencadeador de relações de igualdade e de desi

gualdade. A regulação mercantil sabe disso, e para isso utiliza eficazmente os 

aparelhos ideológicos que toma da modernidade. Sem a fronteira mágica de uma lin

guagem de pergaminhos próprios para as ciências, para a política, para o direito..."o 

poder cai na rua". 

I 
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5 
A (PRE)TEXTO DE PERGUNTAS E DE 

RESPOSTAS 

«Sem modelos, o próprio homem não estaria em 
condição de pensar o mundo e os seus elementos nem de 
agir de forma eficaz». 

Geymonat e Giorelo 
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O texto - modelo de todas as ciências 
humanas 

Não há análise de discurso sem mediação teórica permanente. 

A esta altura, suponho ter-se tornado claro que as minhas leituras em torno 

dos autores para que me remetem os textos de Boaventura S. Santos vão 

no sentido de "dar-me os meios" de, de certa maneira, tentar uma participação 

imaginativa no universo do qual (e apesar do qual) se constituiu o projecto criador 

de que vem nascendo e crescendo a sua obra escrita (Q1 ), o que subentende a an

tecipada leitura estratégica desses textos. É na lógica dessa estratégia, que atrás 

referi o propósito de ancorar a minha leitura das respostas da entrevista ao "es

quema" mental em que configurei o artigo Ciência, com todas as consequências de 

derivação incursiva na sua obra escrita, marcada pela intencionalidade de eviden

ciar o que nela remete para a centralidade da comunicação. Ou seja, o texto Ci

ência como uma espécie de matriz de um jogo intertextual, talvez melhor, de «mo

delo» interpretativo, desempenhando não mais que «o papel de simples referência 

conceptual» (Método-Teoria/Modelo: 219). 

Mas a polissemia da palavra modelo e o inegável parentesco entre modelo e 

metáfora (que neste trabalho é uma palavra-chave) aconselham a que me detenha 

nelp. 
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Para Ricoeur, a passagem pela teoria dos modelos foi decisiva para o apro

fundamento do seu estudo sobre metáfora e referência. Nesse aprofundamento, o 

argumento central é uma analogia de proporcionalidade: a metáfora é para a lingua

gem poética o que o modelo é para a linguagem científica na sua relação com o real. 

E, se bem que as teorias contemporâneas tenham tomado consciência do uso que a 

Ciência (e a Filosofia) faz de modelos, pensar por comparação, segundo um modelo, 

remonta à visão sociomórfica ou tecnomórfica do homem mítico. O texto, quer na 

sua dimensão científica, quer pela profundidade poética é promovido a modelo de 

todas as ciências humanas, quer do ponto de vista estrutural quer do ponto de vista 

hermenêutico, dada a referência ao mundo dessas ciências (cf. Ricoeur, 1983: 358-

368). Perde-se no tempo a tradição do texto, enquanto modelo interpretativo, e a 

metáfora Livro, surgida em diferentes épocas da História da humanidade para ex

primir realidades últimas como a Natureza, a História, o Divino, materializa-se em 

expressões como Livro da Vida, Livro da Natureza. 

O princípio que subjaz à teoria do texto (de Ricoeur), como modelo, é a afir

mação de que a acção, enquanto objecto das ciências humanas, tem a estrutura de 

um texto e, portanto, é-lhe aplicável a mesma metodologia que se pratica na inter

pretação de um texto (cf. B. Pereira, in Ricoeur, 1983: XL). 

Mas, com tudo isto, o que é um modelo? Quando Boaventura de S. Santos se 

empenha no desenvolvimento das suas metáforas cartográficas, em que matriz as

senta a transferência de sentido que consubstancia essas metáforas? • 

Max Black (citado por Ricoeur, 1983: 257) caracteriza o modelo como um ins

trumento essencialmente heurístico, um instrumento de re-descrição. «O modelo 

pertence, não à lógica da prova, mas à lógica da descoberta. (...) Essa lógica da 

descoberta não se reduz a uma psicologia da invenção sem interesse propriamente 

epistemológico, mas comporta um processo cognitivo que tem os seus próprios câ

nones e os seus próprios princípios.» (ob. cit.: 358). A dimensão epistemológica da 

imaginação científica surge apenas, segundo o autor citado, quando se distinguem 

os modelos, segundo a sua constituição e a sua função: modelos à escala; modelos 
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analógicos; modelos teóricos, com cuja produtividade no pensar por comparação 

nos iremos confrontando nesta parte do trabalho. 

Geymonat e Giorelo, em Modelo, invocam Autour de la Lune de Júlio Verne e 

a pergunta dos seus exploradores espaciais sobre «que curva teria seguido o projéc

til em que viajavam», pondo o assunto nos termos que assim resumo: suponhamos 

que'uma situação X, de algum modo enigmática, suscita em nós perguntas. Para fi

xar as ideias, alguém pergunta Q'. Para dar uma resposta modeliza-se X, ou seja, 

constrói-se um dispositivo (real ou abstracto) - M - que é considerado a imagem ou 

o análogo de X (que, no exemplo de Júlio Verne, no espaço tridimensional da mecâ

nica clássica, é a trajectória da pequena nave espacial). 

Assim, o modelo (M) de X é construído de tal modo que na analogia de X com 

M, a pergunta Q', posta por X, se traduz numa pergunta Q, respeitante a M. Trata-se 

agora de explorar a articulação do modelo (M), ou seja, de o preparar em determina

das condições iniciais, de o deixar desenvolver-se e de estudar essa evolução, ob-

tendo-se assim uma resposta (R): explorando em sentido inverso a analogia (A) 

consegue obter-se a partir de R uma resposta R' respeitante a X que, por fim, é 

submetida a controlo. 
Esta modelização, em que ressalta o papel da analogia [à qual Boaventura S. 

Santos dedica especial atenção sobretudo (mas não só) no capítulo "Ciência e Lin

guagem" em Introdução a um Paradigma Pós-Moderno], virá a desenvolver-se sofis

ticadamente. Os modelos astronómicos são exemplares de todo o articulado proces

so dessa sofisticação, mas nem por isso menos sujeitos aos "Não" da Natureza na 

validação da sua condição preditiva, trazendo para a ribalta o questionamento do pa

radigma em que essa validação se inscreve, ou seja, o questionamento das tradicio

nais concepções da racionalidade científica. A ênfase no qualitativo das modeliza

ções passa, então, a ser partilhada em vários campos (da embriologia à linguística), 

não com finalidades preditivas, mas sobretudo hermenêuticas. No nosso caso inte

ressa reter que «não é a situação concreta mas antes os pontos críticos da relação 

entre essa situação e o modelo que conduzem a melhores modelos».(ob. cit.: 219). 
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De resto, a modelização não é uma actividade exclusivamente humana, nem 

exclusivamente científica. Cada animal modela, de certo modo, o seu ambiente para 

poder sobreviver. Ora «sem modelos o próprio homem não estaria em condições de 

pensar o mundo e os seus elementos, nem de agir de forma eficaz. Depois, os nos

sos modelos são frequentemente inconscientes, como, por exemplo, os que estão 

na base da linguagem, e nem sempre intencionalmente construídos» (ob. cit.: 222). 

(O conceito de Habitus de P. Bourdieu é exemplar do efeito desta não intencionali

dade). 

Por outro lado, magia , alquimia, e astrologia criam os seus próprios modelos 

tal como a astronomia, a cosmologia e a física. O próprio conceito geral de ciência, 

não é senão um caso particular de modelização, (cf. ob. cit.: 222) baseado em todos 

os passos de construção de um modelo. 

A prática de magia e de feitiçaria, propondo-se conhecer e/ou agir sobre X, 

age de modo análogo sobre M, mesmo quando estas técnicas mágicas se baseiam 

no emprego de um simulador material cuja morfologia, convenientemente interpreta

da, deve revelar o futuro ou a situação que é objecto das questões do consultante. 

Como se refere na obra acima citada, do uso científico com carácter mais 

abstracto ou com auxílio de objectos reais, à geomância do mago de Aladino e a 

Lâmpada Maravilhosa, o problema das relações históricas entre ciência e magia não 

é simples. E, neste ponto, Durkheim opôs-se a Lévy-Bruhl quando esclarece que, na 

linguagem de numerosas sociedades primitivas, há conceitos abstractos como Mana 

(Polinésia), Orenda (Sioux) e outros, que expressam o facto de uma determinada re

gião do espaço esconder poderes, virtualidades de carácter sagrado. Nesses concei

tos Durkheim viu os antepassados dos conceitos modernos de força ou de energia, 

não existindo, portanto, qualquer descontinuidade relevante entre o pensamento 

mágico primitivo e o pensamento científico moderno. Ora, há nesta reflexão, por as

sim dizer, uma inserção do problema da alteração conceptual na ciência (do seu 

próprio questionamento paradigmático) no problema da modelização, podendo-se 

assim dispor de quadros conceptuais que facilitam a delimitação de pontos críticos 
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do contacto entre a situação concreta e os modelos: as várias reconstruções racio

nais (as quais, para Lakatos, são uma caricatura da história real). E é também as

sim que, de um impante conhecimento verdadeiro, a Ciência se vem consentindo do 

conhecimento aproximado. É também assim que vem retomando em consideração o 

verosímil e a ambiguidade da linguagem em que este se materializa, começando a 

desconfiar de uma linguagem unívoca (materialidade de uma verdade única); e que 

a predição pura e dura vem deixando um espaço à hermenêutica. Afinal, «as teorias 

da racionalidade operam como metafísicas influentes que seleccionam a família dos 

modelos admissíveis e na construção dos modelos entram inevitavelmente, também 

neste caso, analogias, simplificações» (Modelo: 220). Simplificações de que é preci

so sublinhar a condição arbitrária, acrescentaria S. Santos. Apesar disso, não pode 

ser esquecida a força da caricatura, tal como não deve ser esquecida a força da abs

tracção. Ironicamente, «se a reconstrução racional é uma caricatura da história real, 

determinadas histórias reais são, por sua vez, caricaturas de caricaturas» (ibid). 

É também assim que a epistemologia passa de um empreendimento de filóso

fos para, cada vez mais, uma preocupação dos próprios cientistas. 

Esta muito breve (e não me parece aqui lugar de outra coisa) referência a 

modelo que, tal como teoria, cobre um campo semântico extremamente indefinido, 

dada a variedade de usos que se lhe dá na língua falada e escrita, é também pretex

to para aludir à situação paradoxal de um campo (o campo científico) que, imerso 

na imagem e na analogia - j á que modeliza para prever e interpretar - "amedronta

do" com a contaminação de uma linguagem pura, expressão de um pensamento 

puro, se dê à retórica da sua recusa. Com cada vez menor sucesso, apesar de tudo, 

já que, como referimos anteriormente, citando S. Santos, o paradoxo ganha visibili

dade (condição da sua desconstrução) quando se recusa a linguagem imagética, 

analógica, metafórica, com cada vez mais comunicativas imagens, analogias, metá

foras... «à medida que os anos passam e os cientistas avançam na sua investiga

ção!...» (S. Santos, 1989: 129). 
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Neste retorno à linguagem e comunicação (se é que, por algum instante, saí

mos delas) retomam-se as vertentes em que se manifesta a preocupação de Boa

ventura de S. Santos com os silenciamentos e a procura da sua regressão e impe

dimento, através de mecanismos de tradução: «ao nível das práticas sociais, eu que

ro que elas se compreendam sem perderem nada do que são e apenas tomando 

conhecimento dos outros e, portanto, saber em que medida é que as suas preocu

pações podem ser traduzíveis noutras preocupações» (R8). 

Ora, tal como nos dois termos exemplares de indefinição (teoria, modelo), na 

tradução, a sua percepção intuitiva é suficientemente forte para que a sua utilização 

seja muito frequente e sem grande risco de maiores incompreensões, apesar da po-

lissemia. «Não se trata de legislar acerca do bom uso dos termos; seria uma preten

são vã, uma vez que a prática linguística espontânea é sempre mais forte do que as 

disposições fixadas a priori» (P. Delartre, 1992: 223). E diz este autor que «as defi

nições normativas só têm razão de ser para os conceitos que se querem inserir em 

linguagens com uma estrita vocação de univocidade, como a matemática». (O que, 

diga-se de passagem, nem mesmo isso sei se sobrevive ao questionamento do rigor 

e univocidade matemáticos, depois que os teoremas de Godel demonstraram que 

nenhum sistema pode mostrar a sua própria consistência). «Pelo contrário, quando 

se trata de simples denominações evocadoras de actividades cujo campo é mais ou 

menos amplo e variável, o rigor das definições toma-se ilusório, e mesmo às vezes 

nefasto» (ibid). O jogo livre dos usos linguísticos pode ser bastante produtivo na re

velação dos diversos aspectos da noção e da actividade em questão, assim como 

dos factores internos e externos que levam a acentuar ou a negligenciar certos as

pectos, de acordo com as pessoas, os contextos e as épocas ou seja, de acordo 

com as ressonâncias particulares que despertam, segundo o contexto do seu uso. 

Esta indefinição relativiza conceitos, significações, sentidos, em proveito de uma plu

ralidade de perspectivas, correspondente à pluralidade de pontos de vista co

existentes: o que é manifestação de dignidade numa cultura pode muito bem não o 

ser noutra. Mas, ao mesmo tempo, acautelar para o fim de linha niilista a que um 
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perspectivismo relativista radical pode conduzir. Para não acontecer Auschxwitz, não 

precisaremos de sínteses ... obviamente, outras?. «Como é que a dignidade humana 

se pode traduzirem diferentes paradigmas do conhecimento?» (R11). 
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5.2. 
A singularidade da situação de entrevista 

D a leitura de uma entrevista de Boaventura de S. Santos, suponho que ao 

Jornal de Letras, rétive na memória a sua origem familiar e o percurso de 

estudante que avisava sua mãe, na hora da partida para outras paragens, da neces

sidade da (ao tempo) muito comum recomendação: «filho, não te metas em políti

cas». 

Ciente da importância actuante do sistema de disposições em que se desen

volve a socialização primária, já que o passado continua presente nas disposições 

que produziu - também nisto partilho da visão determinista-dinâmica (parece, mas 

não há aqui incompatibilidade) de Bourdieu - resisti, no pensar desta entrevista, à 

sedução da orientação biográfica. 

Se bem que os dados atrás referidos e muitos outros que, por diferentes vias 

- trata-se de uma figura pública ... basta ir estando atenta - fui acolhendo como in

formação que se me foi tornando pertinente à compreensão política do seu trabalho 

científico, aconteceu-me (consciente e inconscientemente) desenhar a entrevista, 

em coerência com o meu encontro teórico com Boaventura de S. Santos que, com a 

ajuda de Barthes, descrevo em Das Palavras. 

Para o desafio de estudar um aspecto da obra de um autor contemporâneo, 

que está a produzir, era vantajoso, como já se disse, discutir com ele, num primeiro 

momento, no campo dele. É daí que nasce a entrevista. 



170 

Quando, há uns bons anos atrás, já com informação que confirmava as mi

nhas suspeitas e acautelava para a não inocência dos procedimentos tecnico-

metodológicos - remetendo-me, em congruência, para uma postura epistemológica 

crítica, também face à análise de conteúdo - me entreguei a um intenso e extenso 

exercício de cruzamento de dados provenientes da análise do conteúdo de entrevis

tas, com dados que, ao registo de incidentes críticos se me ofereciam, o sentimento 

final foi o da grande conveniência de ter passado por este sério e prolongado exercí

cio para se me aclarar a importância da consideração da subjectividade na preten-

ção de objectivação esperada do tratamento (clássico) da entrevista. E de como 

uma intenção mecânica de objectivação, com todo o arsenal técnico que a inflacio

nada e, as mais das vezes, acrítica literatura a esse respeito põe ao nosso dispor, 

pode ser eficaz no obscurecimento do principal, obliterados que sejam pequenos 

nadas na voragem da partição e repartição classificatória de onde saem tecnicamen

te relevantes retalhos com que, abnegadamente, se reconstituem novos todos os 

quais, com muita sorte, terão alguma coisa a ver com o todo que a tudo isso deu ori

gem. [Afinal, «o paradigma da Ciência Moderna assenta na obsessão do método e 

esta obsessão nunca se manifestou com tanta evidência como nas últimas décadas 

(sobretudo nas ciências sociais)»] (S. Santos, 1987: 82). 

Dois anos adiante, confrontava-me com uma daquelas entrevistas que nos 

mandam arrumar as malas das nossas teorias e das nossas práticas e perguntarmo-

nos, muito seriamente, o que é que andamos aqui todos a fazer. Ultrapassado o 

embate, sentimos a coragem de afrontar o que classicamente se espera do trata

mento académico destas recolhas. A impotência face à brutalidade de condições de 

vida que, nessa entrevista, desfez a vontade de dela fazer um objecto académico, 

remetia-nos, vigorosamente, para que ela falava por si, apesar da consciência de a 

própria transcrição fazer o discurso oral passar por uma transformação decisiva, 

apagando os gestos, a postura, as mímicas, os olhares, os silêncios. 

I É que aqui, nem era preciso investir em deixar claras as condições sociais e 

os condicionamentos dos quais o autor do discurso é o produto ou seja, a sua 

trajectória e experiências de vida. 
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Elas ressaltam, como pedras de uma Intifada, de uma 

sua leitura sensível. E não podia permitir-se-lhe outra. 

Alguns anos de partilha da docência na cadeira de Métodos de Investigação 

em Educação indicam-me que não se passa incólume por estes incidentes críticos. 

Eles fortalecem decisivamente a nossa auto-vigilância. E, ou eu tenho tido muita sor

te, ou cada vez é mesmo uma vez singular. 

Ora, desta vez, em vez do investimento no exigente (e permanentemente 

auto-reflexivo) esforço de auto-destituição de poder simbólico inerente a quem, nes

tas coisas da entrevista, tem a iniciativa das "operações" (os cuidados de indevida 

projecção no alter-ego que é sempre o objecto a transmutar em sujeito da entrevista, 

funcionavam aqui ao contrário), o mecanismo compensatório da óbvia (e invertida) 

assimetria de poder simbólico consistiu na organização prévia de questões resultan

tes da preparação que fiz da entrevista. Mas este esgar de violência simbólica foi 

anulado pelo pedido do meu entrevistado, do envio (com intenções expressas que 

muito me gratificaram e devolveram auto-confiança) com antecedência, das ques

tões a colocar numa segunda parte da entrevista (R9). 

O meu entrevistado, é claro, é também um mestre na arte de bem lidar com 

todo o instrumental de pesquisa em Ciências Sociais e Humanas. 

A demonstração inicial da minha inabilidade técnica para lidar com um sim

ples gravador, que teimava em se manter encravado, não augurava um grande co

meço. E vi-me confrontada com os conselhos de dominar as "máquinas" que costu

mo dar aos meus alunos. Fiquei muito mais à-vontade quando o meu entrevistado, 

descoberto o botão salvador, agarrou ele no gravador e ... vamos a isto. Aliviada de 

um tal "fardo técnico", despachei o assunto do meu pressuposto de relação assimé

trica, dando, por completo, o flanco da minha assumida condição one-down. Cartas 

psicológicas (que não verbais) na mesa e, afinal, a relação foi-se horizontalizando à 

medida da progressiva explicitação de uma subentendida cumplicidade teórica que é 

também o núcleo psicológico da "razão desviante" que fez pensar este trabalho: a 

uma esperada exploração teórica de uma prática reflectida de dentro de um intenso 
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vivido na intimidade colectiva de grupos onde o crescimento intelectual, reflexiva

mente, fecundava cumplicidades das quais afinal nascia, eu sobreponho que há coi

sas que não são partilháveis fora da densidade do sentir que as gerou ... para que 

não passem pelo amargo de ser "usadas". A gente dá-se no quotidiano banal dos 

nossos passos. Não com declarações subtis de que o faz (Q1). E o "desvio" nem o é 

tanto assim. É mais a sedução pelo do outro lado do espelho. 
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5,3. 
«Dizem que sou muito mais moderno do 

que pós-moderno» 

Talvez, professor. A modernidade entrou nos nossos mêmes (passe a alusão 

socio-biológica)32 

Em todo o caso, o que me parece é que se serve muito estrategicamente da mo

dernidade, para ser pós-moderno. 

É assim que toma de Merleau-Ponty a urgência de, no projecto sociocultural da 

Modernidade - assente nos pilares da Regulação e da Emancipação e no trânsito 

praxístico entre eles, com tensões propulsoras do seu constante e variado desenvol

vimento - se explorarem as potencialidades do que deste está ainda em aberto: 

identificando e circunscrevendo o que está em deficit no cumprimento das suas ex

cessivas promessas; descentrando as energias emancipatórias da modernidade, do 

campo da ciência e da técnica, recentrando-as nas racionalidades e princípios colo

nizados e esvaziados pela gestão da Modernidade a estas confiada, por critérios de 

eficácia e de eficiência por elas próprias ditados e avaliados; nessa recentração ins

crever o reequilíbrio (utópico) das relações de vinculação recíproca entre os dois pi

lares. 

32 Même - Metáfora resultante da abreviatura de mimeme (do grego) para estabelecer homofonia 
com gene: unidade de transmissão cultural, ou unidade de imitação. Considerando o novo caldo da 
cultura humana, même designará, (à luz da discutível teoria socio-biológica de Dawkins) o novo repli-
cador. (cf. Dawkins, R. - 1989 - O Gene Egoísta: 295-310 - Gradiva). 
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, Projecto Sociocultural da Modernidade33 

Pilares 
, I , 
| I 

Regulação Emancipação 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
Princípio Princípio Princípio Racionalidade Racionalidade Racionalidade 

de de de Estético-expressiva Moral-Prática Cognitivo-instrumental 
Estado Mercado Comunidade da Arte e da Literatura do Direito da Ciência e da Técnica 

Os dois pilares e seus princípios e racionalidades estão ligados por cálculos de 

correspondência: cada uma das racionalidades da Emancipação tem um modo de 

inserção privilegiado no pilar da Regulação: 

(a)—(e) _ Ao Estado compete definir e fazer cumprir um mínimo ético, para o que é 

dotado do monopólio da produção e distribuição do Direito. 

© (d) - No Princípio da Comunidade condensam-se as ideias de identidade e de 

comunhão sem as quais não é possível a contemplação estética. 

(b) (f) - No Princípio de Mercado se concentram as ideias de individualidade e 

concorrência, centrais ao desenvolvimento da Ciência e da Técnica. 
I 

33 Sousa Santos (1991 ) "Ciência" in Carrilho (1991 ) - Dicionário do Pensamento Contemporâneo 
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Ocupando a ciência um lugar central no paradigma da modernidade, o ques

tionamento deste paradigma incide principalmente sobre ela. E, assumindo-se esta 

já no século XIX como instância moral, acima do bem e do mal, também as van

guardas do campo da arte se rendem a uma racionalidade estética com a utopia 

tecnológica por horizonte. Da concentração de energias emancipatórias da Moderni

dade na Ciência e na Técnica, da hiper-cientifização do pilar da Emancipação, ad

vém o desequilíbrio das relações de vinculação recíproca entre este pilar e o da Re

gulação. 

Apesar da "rendição" acima referida, é no campo da arte, como espaço de re

flexão intelectual, que a racionalidade cognitivo-instrumental tem mais dificuldade em 

se impor. A racionalidade estético-expressiva, com uma inserção privilegiada no 

princípio da comunidade, enquanto complexo de relações sociais mais autónomas 

em relação ao Estado, constitui-se, com este, em campo privilegiado de experimen

tação social, no sentido de inverter o caminho do colapso da Emancipação na Regu

lação o qual constitui, segundo S. Santos, o sumário do tempo presente. 

Por via da sua articulação privilegiada com a Ciência, o princípio do Mercado 

esvaziou progressivamente o princípio da Comunidade e colonizou o princípio de 

Estado. Este processo está no seu auge e já não há nenhuma análise socio-política, 

por mais cândida neutralidade de que se queira vestir, que o possa dissimular. 

Também o "optimismo trágico" de S. Santos pode encontrar um ponto de es

clarecimento nos desenvolvimentos a que se presta este esquema: 

(1) - na consciência (trágica) da perversidade dos silenciamentos forjados na 

conveniência de um pensamento verdadeiro que uma racionalidade cognitivo-

instrumental, servindo a mercadorização de pessoas e bens materiais e simbólicos, 

virá a erigir como único, remetendo o autor esses silenciamentos para três níveis de 

análise: a diferença de poder (R.10); a questão do invisível, do impronunciável até 

para os próprios silenciados (R.10); a violência, como limite da retórica (R10). Os 

dois primeiros minam por dentro o próprio núcleo comunicacional, numa estratégia 

de risco total (R10). O terceiro (os argumentos da força se sobreporem à força dos 
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argumentos) é o mais óbvio, aquele que, de alguma maneira, está hoje mais expos

to. Porque é o limite da retórica e do círculo comunicacional ou do auditório retórico 

que é interrompido de fora (R10). (Apesar disso, professor, parece-me iniludível que 

a força da violência simbólica, exercida, por exemplo, através do meio de violência 

simbólica que é a escola, também mina por dentro); 

(i) - na vontade (optimista) da sua superação: numa Hermenêutica Diatópica; 

numa constelação paradigmática; num pluralismo radical de rede, dispensando a 

meta-narrativa (R11); na tradução, enquanto correspondências isomórficas (R11), 

apelando ao princípio Rousseauniano da Comunidade - aquele que da modernidade 

se oferece ainda aberto à imaginação de estratégias de capacitação, forjadas no re

encontro de solidariedades insuspeitadas; ou seja, às ideias de identidade e comu

nhão, sem as quais não é possível a contraposição de uma nova experiência estéti

ca aos dualismos que, subtilmente, têm boicotado o «anti-funcionalismo e o anti-

instrumentalismo que se espera de um conhecimento-emancipação» (S. Santos, 

1999 - Revista Crítica de Ciências Sociais n° 54). 

! 
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I 

6 
ESPIRAL REFLEXIVA 

«Como o provam os factos, o capitalismo desenvolve-se sob 
qualquer forma política e submete todas as formas». 

Lenine 
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6.1. 
Não há discurso fechado em si mesmo, mas um 

processo discursivo 
Orlandi, E. P., 1999, Análise de Discurso 

O texto é a unidade que o analista tem diante de si e o 
remete para um discurso que se explicita por referência a uma 
outra formação discursiva a qual ganha sentido porque deriva 
de um jogo definido pela formação ideológica dominante na
quela conjuntura, (ob.cit.) 

P or definição, todo o discurso se estabelece na relação com um discurso an

terior e aponta para outro. 

0 texto de que sai a reflexão que Boaventura S. Santos vai tecendo ao sabor 

da gestão peculiar das questões/comentários que vou propondo, resulta, como atrás 

se disse, de uma leitura comparativa dos seus textos de referência. 

«Dizem que sou muito mais moderno que pós-moderno». Como já se alu

diu, o raciocínio demonstrativo desenvolve-se em Boaventura de S. Santos no qua

dro de uma lógica argumentativa, combinando o que parece inarticulável, à luz de 

um estreito olhar positivista: uma tensão entre linguagem técnica e linguagem meta

fórica que é muito produtiva em termos de comunicação. 

Na leitura despreocupada de uma das suas obras, dei comigo a apreciar a ar

rumação do seu pensamento num "jogo de linguagem" matemático, pela via de uma 

lógica de esquema sequencial ordenador de dupla/tripla proposição, que não é dua

lista mas de decorrência ou de complementaridade, em todo o caso, de uma certa 

linearidade no modo de construção. Por exemplo, quando, em Introdução a um Pa-
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radigma Pós-Moderno (p.46ss.), descreve os três topoi de orientação a que está su

jeita a desconstrução hermenêutica que se realiza na dupla ruptura epistemológica, 

essa ordenação pode ser simplificadora e ofuscar o seu complexo carácter interrela

cionai de tal modo que se prejudique uma leitura complexa que os compreende 

constitutivos uns dos outros (Q6). 

Poderemos fazer disto uma leitura simples, de estratégia textual para tornar o 

discurso mais claro? Ou quererá isto confirmar que, embora a nossa reflexão seja de 

futuro, os nossos "jogos de linguagem" ainda se constróem simbolicamente com os 

materiais das "formas de vida" do passado que trazemos ao presente para transfor

mar em futuro, no passo lento (ao ritmo) das transformações profundas? 

Porque o pensamento não existe fora da sua expressão potencial e, por con

sequência, fora da orientação social dessa expressão, esta questão me remete para 

Bakhtine. 

Em Le marxisme et la philosophie du langage, de Mikhail Bakhtine, Marina 

Yaguello esclarece que, diante da controvérsia entre duas tendências linguísticas -

o formalismo abstracto e homogeneizante e o sociologismo, vulgarmente conhecido 

por Marrismo, (por referência a Nicolas Marr), que leva às últimas consequências a 

comparação da língua a uma superestrutura: existência de línguas de classe e de 

gramáticas de classe independentes, e teoria da evolução «por saltos», conduzindo 

a que, a toda a revolução na base deveria corresponder uma evolução, também re

pentina, na língua - Bakhtine insiste na noção de processo ininterrupto. E, apesar de 

nunca afirmar que a língua é uma superestrutura no sentido restritivo definido por 

Marr, para ele, a palavra veicula, de modo privilegiado, a ideologia; a ideologia é 

uma superestrutura; as transformações sociais da base reflectem-se na ideologia e, 

logo, na língua que as veicula. A palavra serve de "indicador" das transformações. 

Ou seja, todo o signo é ideológico; a ideologia é um reflexo das estruturas sociais; 

logo, toda a modificação da ideologia desencadeia uma modificação da língua. Mas, 

a uma evolução repentina (no caso de Marr), ele contrapõe, então, a noção de pro

cesso ininterrupto. 
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Staline - como foi referido quando se falou mais detalhadamente sobre tradu

ção - ao participar deste debate, tomou a posição de a língua não ser uma superes

trutura, mas um instrumento de comunicação, e com esta concepção instrumental da 

língua, facilitaria o desenvolvimento das teses estruturalistas. Por razões de política 

interna (unificação da URSS) que estariam na base das suas motivações e 

argumentação (cf. ob. cit.: 16), numa tentativa de dar da língua uma imagem unifi

cadora, homogénea, e neutra no que diz respeito à luta de classes, paradoxalmente, 

ele junta-se ao objectivismo abstracto. 

Bakhtine demarca-se destas posições e afirma claramente que a língua não é 

comparável a um instrumento de produção. E num "recado" marxista, que também 

serve para Marr, denuncia o perigo de toda a sistematização ou formalização exces

siva das novas teorias, mostrando que um sistema que se "congela" perde a sua vi

talidade, a sua dinâmica dialéctica. 

Bakhtine definiu a língua como expressão das relações e das lutas sociais, 

veiculando e submetendo-se ao efeito dessas lutas, servindo ao mesmo tempo de 

instrumento e de materiais. Para ele a língua é (tal como para F. Saussure, a quem, 

por outro lado, censurará o fazer da língua um objecto abstracto ideal - tal como, 

mais tarde, o fará Bourdieu - consagrando-se a ela como sistema sincrónico homo

géneo e rejeitando o que entendia como as suas manifestações individuais - a pala

vra) um facto social cuja existência se funda sobre as necessidades de comunica

ção. Mas, contrariamente à corrente saussuriana, Bakhtine põe justamente toda a 

ênfase na palavra e na enunciação, e afirma a sua natureza social, não individual: a 

palavra ligada, indissoluvelmente, às condições da comunicação, que estão sempre 

ligadas às estruturas sociais (cf. ob. cit.: 12,13). Se a palavra é o motor das trans

formações linguísticas, ela não é um feito individual; com efeito, a palavra é a arena 

onde se confrontam os "sotaques" sociais contraditórios, os conflitos de língua, re

flectindo os conflitos de classe no interior do próprio sistema. A comunicação verbal, 

inseparável das outras formas de comunicação, implica conflito, relações de domi

nação e de resistência, adaptação ou resistência à hierarquia, utilização da língua 
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pelas classes dominantes para reforçar o seu poder. Mesmo as correntes descritivis-

tas abstractas (linguística descritiva e funcionalista), reclamando-se da não normati

vidade, estabelecendo classes de contextos e classes de unidades, fornecem, im

plicitamente, uma norma. 

Os imperativos pedagógicos não deixam de influenciar a prática do linguista, 

na medida em que se procura transmitir um objecto-língua tão homogénio quanto 

possível, segundo a norma das classes dominantes. «Podemos dizer que a filosofia 

burguesa contemporânea está a caminho de se desenvolver sob o signo da pala

vra», alertava Bakhtine em 1929, chamando a atenção para a ligação da linguística 

com todas as áreas do conhecimento: «depois da era positivista, marcada pela recu

sa de toda a teorização dos problemas científicos, a que se junta, nos positivistas 

tardios, uma hostilidade acerca dos problemas de visão do mundo, assiste-se a uma 

clara tomada de consciência dos fundamentos filosóficos desta ciência e das suas 

relações com todos os outros domínios do conhecimento» (Bakhtine, 1977: 21). 

Roman Jakobson, no prefácio a esta obra de Bakhtine, refere que este, ao de

finir Dostoïevski (acerca do qual desenvolveu trabalho que o viria a projectar como 

uma das mais fascinantes e multifacetadas figuras da cultura europeia do século 

XX), caracteriza, implicitamente, o entendimento que tem da metodologia científica: 

«Nada lhe parece completo; todo o problema permanece aberto, sem fornecer a 

menor alusão a uma solução definitiva» . 

Segundo Bakhtine, na estrutura da linguagem, todas as noções substanciais 

formam um sistema sólido, constituído por pares indissolúveis e solidários: o reco

nhecimento e a compreensão, o diálogo e o monólogo sejam enunciados ou inter

nos, a interlocução entre o destinador e o destinatário, todo o signo provido de signi

ficação e toda a significação ligada ao signo, a identidade e a variabilidade, o univer

sal e o particular, o social e o individual, a coesão e a divisibilidade, a enunciação e 

o enunciado (op. cit.: 8). Sempre o eu e o outro, sustento da imaginação dialógica, 

num claro desafio à dominância de uma lógica dicotómica. Ao contrário, adivinha-se 

nestes pares uma espécie de solidariedade orgânica, resultante do reconhecimento 
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de tudo ser incompleto, que Bakhtine atribui a Dostoievski; incompletude que, tam

bém por este tempo, a insuspeita lógica matemática confirmaria no teorema do não 

completamento de Godel.34 

Não sei se a atrás mencionada ordenação discursiva em dupla/tripla proposi

ção, tão comum a Boaventura S. Santos, quando quer expressar-se mais descriti

vamente, corresponderá a traços remanescentes da herança metodológica do seu 

sub-campo científico (a sociologia) ou se, não sendo dualista (como atrás se reco

nhece), se inscreve, mais ajustadamente, na lógica destes pares Bakhtinianos. 

Por alusão à noção de processo ininterrupto que Bakhtine opõe à evolução 

repentina da língua, como pretendia Marr, talvez tenha interesse referir que Whi

tehead - contemporâneo de Bakhtine - impressionado com o conceito científico de 

fluxo ou campo de força e de energia, e recusando quer o atomismo newtoniano, 

quer o que resulta da análise da experiência em percepções distintas, de Hume -

desenvolve a sua filosofia dos processos, na tentativa de formular um sistema meta

físico à luz da lógica e da ciência modernas (Whitehead - Process and Reality, 1929 

in Blackburn, 1997). Nesta filosofia, o desdobramento dos processos (que se inter

ceptam) é concebido, não em termos de modificação da substância, mas unidos por 

redes de relações. 

340 primeiro teorema da incompletude do lógico-matemático K. Godel afirma que, para qual
quer sistema lógico consistente S que possa exprimir a aritmética, têm de existir frases que são ver
dadeiras na interpretação standart de S, mas que não são demonstráveis. E, em determinada situa
ção sistémica, existem frases tais que nem elas nem as suas negações são demonstráveis. 

O segundo teorema afirma que nenhum desses sistemas pode ser suficientemente poderoso 
para demonstrar a sua própria consistência. 

Estes resultados, publicados em 1931, determinaram os limites dos métodos puramente for
mais em matemática. E a maneira como demonstrou o seu primeiro resultado tem um significado 
filosófico adicional: Godel definiu uma fórmula P que, apesar de indemonstrável, se vê ser verdadei
ra, dada a maneira como é construída, no que resulta a verdade ultrapassar, de certa maneira, a 
dempnstrabilidade, pelo menos quando é considerada em termos formais. A partir de 1943, Godel 
passa a dedicar-se sobretudo à filosofia, interessando-se, não apenas pela filosofia da matemática 
mas também pala filosofia da relatividade generalizada e pela cosmologia. 

Os resultados revolucionários dos seus estudos vieram a colocá-lo, no plano filosófico, diame
tralmente em oposição ao Círculo de Viena (cf. S. Blackburn, 1997: 190ss). 
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Ao processo está associada a sequência de acontecimentos, o encadeamen

to, a rede.35 Por outro lado, conforme se desenvolveu em capítulo anterior, à ideia de 

paradigma está associada a ideia de ruptura. 

Onde situar aqui a transição paradigmática, enquanto pressuposto da reflexão 

teórica de Boaventura S. Santos? 

A questão da temporalidade (sincronia? descompasso?) das mudanças lin

guísticas em relação às transformações da base, se, em Marr, são de ruptura co-

ocorrente às mudanças revolucionárias, tomam, em Bakhtine, a configuração de 

processo contínuo, em contínua mutação, conceito que , neste autor, melhor se 

compreende ultrapassando a dicotomia forma/substância. 

Ao jogar com as palavras, Boaventura S. Santos apanha no ar a sua ambigui

dade e dela tira partido comunicacional num magistral jogo do tempo, pondo em 

interacção íntima passado, presente e futuro. 

Todo o Discurso Sobre as Ciências se revê neste jogo, logo claro nas suas 

primeiras páginas: «tempo de transição, síncrone com muita coisa que está aquém e 

além dele mas descompassado em relação a tudo que o habita» (p. 6). 

Como em Dostoïevski, tudo em aberto. Se algum contributo se dá a esta re

flexão, é o de, interrogativamente, tentar trazer aqui elementos de complexificação 

da teia de relações conflituais que a configura. 

Para uma perspectiva racionalista-construtivista (piagetiana), crescemos por 

mecanismos de conflito cognitivo que, internamente, se vai resolvendo, em função 

da satisfação de necessidades, que constantemente se renovam. Mas o processo 

de acomodação/assimilação tem uma natureza conflitual que não se circunscreve ao 

conflito interno piagetiano, mas ele mesmo é condicionado socialmente, como o 

mostram os estudos sobre conflito socio-cognitivo pós-piagetianos 36, para já não fa-

35 Este último conceito - rede - levantará, em Bakhtine, importantes questões de que à frente se dará conta. 
36 Sobre as características da interacção social que constituiriam uma fonte de progresso do desen
volvimento cognitivo, A. Nelly - P. Clermont, em A Construção da Inteligência pela Interacção Social 
(1978), põem a hipótese de que um processo fundamental dessa interacção é aquele que suscita 
um conflito entre centrações opostas, o qual implica, para poder ser resolvido, a elaboração de sis
temas que possam coordenar diferentes centrações. 
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larmos dos contributos pioneiros de Vygotski sobre a origem social dos processos 

psicológicos superiores. 

Sendo o saber (o saber que é já ser) incorporação do outro no próprio numa re

lação desalienante (por referência a Levinas), isso remete para um processo em que 

os elementos internos e a exterioridade estão em relação porque estão em conflito. 

A diversidade de culturas, de experiências, de pontos de vista, de centrações, em in

teracção dinâmica, promove e estimula o conflito socio-cognitivo, pelo que, uma Pe

dagogia do Conflito, também passa por aqui. E o exercício de fazer uma dissertação 

não lhe é certamente alheio. 

A escola Piagetiana também considera que a interacção com o real para o progresso do co
nhecimento consiste, nomeadamente, na produção de contradições entre as predições ou juízos do 
sujeito e a constatação dos factos observáveis. Mas as autoras citadas situam a causa primeira des
tes mecanismos, não ao nível de uma contradição no âmbito da qual o sujeito se confrontaria consi
go mesmo ou com o real, mas sim ao nível de uma confrontação entre o sujeito e as afirmações ou 
acções de outras pessoas. 

Daí decorre uma consequência importante: aquando de uma interacção entre dois indivídu
os que se encontram a elaborar certas formas de coordenar as suas actividades, tanto o indivíduo 
que se encontra já relativamente mais avançado, como aquele que o está menos podem igualmente 
progredir. Este ponto de vista construtivista-interaccionista, é um poderoso argumento na defesa de 
um escola inclusiva. 
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6.2. 
É preciso continuar, é preciso pronunciar as pala

vras enquanto as há, é preciso dizê-las até que elas 
me encontrem 

M. Foucault - A Ordem do Discurso 

C omo já se deixou perceber, Um Discurso sobre as Ciências teve para mim 

(não iniciada, mais comprometida com os problemas de quem tem de asse

gurar a sobrevivência, quotidianamente vividos na escola) o efeito da "inimitável 

grandeza dos começos" (Levy Strauss) - um discurso de cumplicidade entre a ciên

cia, a poesia e a vida em que, "num lugar de alta tensão", a preocupação central 

com a comunicação se exerce, comunicando. De facto, até quando fala de tecno-

ciência, S. Santos o faz elevando a "temperatura das palavras" (por referência a Rui 

Belo)(Q1). 
Nas suas intenções arquiológicas (que, metaforicamente, melhor explicita no 

4o capítulo de Crítica da Razão Indolente), parece central à construção das suas 

propostas teóricas a escavação funda que traz de volta, para um contexto substan

cialmente diferente, a noção aristotélica de dialéctica. I 

O próprio estilo da sua produção escrita parece imbuído dessa capacidade de 

articular (descontinuadamente) os dois modos básicos de raciocinar aristotélico em 

que a demonstração analítica e a argumentação dialéctica não têm uma relação hie

rárquica mas de equiparação. 

A dupla ruptura - como estratégia de criação de condições básicas de poten

ciação dialógica - sendo central à sua reflexão epistemológica, parece, por vezes, 

viver mais deste ressurgimento vigoroso e renovado da noção aristotélica de dialéc-
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tica, como táctica compensatória da dominância da demonstração analítica; noutras 

evidencia-se e exerce-se essa equiparação. Será isto, em si, caracterizador da pró

pria situação de transição paradigmática? 

A equiparação dessas duas vertentes do funcionamento intelectual ganha uni

dade no questionamento que faz da ciência moderna com as armas da própria ciên

cia moderna. Do que resulta uma frontalidade epistemológica que é, em si, agência 

corajosa (Q2), onde a solidariedade é estratégica a um ideal de refundação dos 

diferentes domínios das relações sociais. 

Aqui comparece também a imbricação de uma postura mais moderna do que 

pós-moderna - em que, num esforço analítico, indissociável do esforço político, se 

faz perpassar em toda a sua obra o desenho de um projecto de reforma social e polí

tica que, tacticamente investido das lutas subparadigmáticas possíveis dentro do pa

radigma dominante, tem no horizonte um outro paradigma societal - com uma face 

epistemológica, claramente pós-moderna, que questiona a racionalidade moderna 

numa linguagem de pós-modernidade, em que a plasticidade das metáforas desen

cadeia uma expressividade que é, em si, potenciadora de comunicação: 

«A nudez total será sempre a de quem se vê no que vê» (S. Santos). 

Este exercício de reflexividade faz-se num registo metafórico esteticamente muito 

mais aproximativo do que o da linguagem descritiva esotérica em que a Ciência faz 

o mesmo: reflexividade; objectivação; interferência estrutural do sujeito no objecto 

observado; etc. 

É a linguagem do belo e, simultaneamente, da economia. 

Estes são sinais linguísticos de dupla ruptura epistemológica (só compreensí

vel no âmbito da ruptura), pela repoetização da linguagem que guarda em si mesma 

uma grande energia comunicativa (Q8). (O capítulo sobre o barroco de A Crítica da Ra

zão Indolente é, a este respeito, exemplar da coerência entre o que se diz e o como se 

diz). 
I A redução do conhecimento à ciência, do direito ao direito estatal, dos pode

res sociais à política liberal, cada qual com uma linguagem pericial hegemónica, 
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completamente estranha ao cidadão comum, é, por si mesma, fonte de silenciamen

to e de destituição de poder simbólico, contrariando-se a horizontalização mínima 

das condições de comunicação. 

Como pôr, então, a falar quem se silenciou (melhor, quem se vem silencian

do, já que não é precisa a passagem de décadas para disso nos darmos conta. Bas

ta saber ouvir o que grita esse silêncio)? 

Conversamos sobre Reinventar a Democracia 37. Com quem? Entre quem? Se só 

tem linguagem contra-hegemónica quem domina a linguagem hegemónica? 

Qual o significado de o discurso sobre comunicação ser hoje um discurso 

dominante? O que é que o discurso sobre comunicação oculta quando se torna do

minante? (Q9) 

Estas são as questões que, verdadeiramente, ocasionam este trabalho, no 

quadro de uma obra que é, toda ela, ocasião de delas se ocupar. 

Se bem que a obra escrita de S. Santos seja uma permanente ilustração do 

que é olhar o "mundo" para além do visível da janela do seu apartamento (por refe

rência à metáfora cinematográfica que constitui Janela Indiscreta de Hitchcock), e de 

que a "realidade" (o que é a realidade?) não é mimeticamente reflectida na sua re

presentação verbal, estas interrogações (que, como se deixa perceber, antes de 

tudo, coloco a mim própria) ligam-se a uma outra que tem que ver com o estatuto 

(que se me afigura) de "menor realismo"38 que, por vezes, dou comigo a atribuir à 

identificação, pelo autor, dos contornos das lutas subparadigmáticas a desenvolver; 

isto, se comparado com o registo da análise fina e criativa que faz, nomeadamente, 

da nova ecomomia e do capitalismo renovado pela globalização, configurada numa 

denúncia que, mais recentemente, deixa a descoberto uma sua outra disposição 

37 Por referência ao texto de S. Santos: Reinvenção da Democracia: Entre o Pre-Contratualismo e o 
Pós-Contratualismo 
38 Nesta designação não negligencio a importância de, numa epistemologia dos conhecimentos au
sentes, nela se recorrer a uma forma de conhecimento que não reduza a realidade àquilo que existe 
ou seja, «uma forma de conhecimento que aspire a uma concepção alargada de realismo, que inclua 
realidades suprimidas, silenciadas ou marginalizadas, bem como realidades emergentes ou imagina
das» (Santos, 2000: 229). 
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face ao conceito marxista de classe, cuja actualidade, enquanto categoria de análise 

sócio-político-cultural nem sempre foi vista, por si, do mesmo modo 39. O que só vem 

em abono de um pensamento em transformação, que o hoje contradita o ontem, 

mas em que há uma inequívoca linha de coerência. É assim que, na confirmação 

assertiva da sua produtividade e actualidade, no texto O Processo da Globalização 

(2odl), recorre a Becker e Sklar (1987) e à sua teoria pós-imperialista para referir as 

novas formações de classe ligadas a uma emergente burguesia de executivos ou 

seja, uma nova classe dominante, saída das relações entre o sector administrativo 

do Estado e as grandes empresas privadas, composta por um ramo local - a bur

guesia nacional, que envolve a elite empresarial, os directores de empresas, os altos 

funcionários do Estado e os líderes políticos e profissionais influentes - e por um 

ramo internacional (a burguesia internacional) composta pelos gestores das empre

sas multinacionais e pelos dirigentes das instituições financeiras internacionais. 

Esta heterogeneidade, não sendo estrutural, não é conceptualmente impediti

va de agregar estes diferentes grupos numa classe, porque os seus membros, ape

sar da diversidade de interesses sectoriais, partilham uma situação comum de privi

légio sócio-económico e um interesse comum de classe nas relações do poder polí

tico e do controle social que são intrínsecas ao modo de produção capitalista 

(ob.cit.). 

Tendo por base a análise do caso Brasileiro, S. Santos reconhece em Evans 

(1979) um dos primeiros a analisar esta "tripla aliança" entre empresas multinacio-

39 Por exemplo: em A Construção Multicultural da Igualdade e da Diferença (pp.39,40), S. Santos re
fere: «pode dizer-se que no sistema da desigualdade o factor classe tem tido um papel preponderan
te e continua a tê-lo ainda que, crescentemente, a sua eficácia discriminadora dependa de outros fac
tores nomeadamente de raça, da etnia e do sexo. Pelo contrário, no sistema de exclusão, têm pre
ponderado estes e outros factores de discriminação, cabendo à classe uma eficácia apenas comple
mentar, potenciadora ou atenuadora da discriminação constituída pelos outros factores». E no discur
so de encerramento do Colóquio «Sociedade, Cultura e Política do Fim do Século - A Reinvenção da 
Teoria Crítica), em Coimbra, guardo o registo do que interpretei como suas reticências acerca da ac
tualidade produtiva de classe, enquanto categoria pertinente à actual análise sócio-política já que a 
"pulverização" a que teríamos de submeter o conceito, para dar conta da realidade actual, lhe retira
ria a unidade mínima para ser eficaz. 
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nais, a elite capitalista local e a burguesia estatal, como frente impeditiva de qual

quer plano sério de redistribuição de rendimentos mesmo quando (e principalmen

te?) a elite teórica dessa elite apercebe a conveniência de alargar o seu campo de 

manobra na adesão verbal (mais uma vez a linguagem e o poder) ao princípio teóri

co da redistribuição de rendimentos. 

É assim que «uma família africana média consome hoje 20% menos do que 

consumia há 25 anos. O aumento das desigualdades tem sido tão acelerado e tão 

grande que é adequado ver as últimas décadas como uma revolta das elites contra a 

redistribuição da riqueza com a qual se põe rim ao período de uma certa democrati

zação da riqueza» (S. Santos, 2001). 

«Como o provam os factos, o capitalismo desenvolve-se sob qualquer forma 

política e submete todas as formas» (Lenine in Lukacs, 1973) (Q3); apesar de as 

classes sociais não serem hoje, obviamente, o que eram no tempo de Marx e de, 

consequentemente, a luta de classes revestir outras modalidades. 

Em Eterna Recuperação da Contestação, Serge Halimi (Le Monde Diplomati

que _ Abril 2001 ), numa desinibida e desconcertante análise, esclarece como o capi

talismo recupera tudo, também através da reconversão do seu discurso, sempre em 

dia (veja-se o implícito sentido filantrópico da simples conversão termonológica do 

patrões em empregadores), arriscando-se os opositores à mundialização neo-liberal 

a contribuir para uma degradação semântica que visa absorver a contestação, trans-

formando-a na ala esquerda do novo discurso dominante: ao discurso da ordem ca

pitalista matadora e predadora, opõe-se a "concertação", a "transparência", a "ética", 

a "proximidade". «Mas, para que a metamorfose semântica seja possível, para que 

o sistema possa verdadeiramente manifestar os seus novos hábitos, urbanos e deli

cados, necessita de parceiros40: os contestatários. A recuperação atinge, então, o 

seu máximo»41 . 

40 Serge Halimi, no mesmo artigo, mostra que esta renovação da dinâmica do sistema pela crí
tica, a sua capacidade de recuperar a contestação, nada tem de inédito. Referindo-se aos ajus
tamentos das técnicas de produção, depois do Maio de 68, em função dos dados da contesta
ção, convoca a explicação de Boltansky e Chiapello (Le nouvel esprit du capitalisme, 1999): 
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É nos seus textos mais explicitamente de intervenção - A Construção Multi

cultural da Igualdade e da Diferença; Reinventar a Democracia; Por uma Concepção 

Multicultural dos Direitos Humanos - que uma "negatividade Heideggeriana" na aná

lise (qualquer deles nos põe diante de informação de que emana q. b. Angústia Para 

o Jantar*2) se imbrica com uma "positividade Deweyiana" no que sugere de acção 

transformativa. Mas, considerando a assunção da sua dimensão utópica, as coisas 

não são tão lineares assim. Por outro lado, esta "compartimentação" decorre de ser 

nestes textos que S. Santos melhor sustenta a diferencialidade de estatuto destas 

duas operações. 

Tomado como exemplo, o primeiro dos textos aludidos - A Construção Multi

cultural da Igualdade e da Diferença - enquanto síntese da constituição, consolida

ção e metamorfoses dos sistemas de desigualdade e de exclusão, apresenta-se 

como uma grelha de leitura da modernidade capitalista e do momento actual do Sis

tema Mundial. E é um libelo acusatório, com um impacte emocional que torna irrecu

sável a auto-reflexão também sobre o nosso protagonismo neste multifacetado sis

tema de opressão, sem rosto. Hoje, diante dos nossos olhos, o imperialismo biológi

co afirma-se «como uma das formas mais insidiosas e mais recentes do sistema de 

desigualdade que funda o eixo Norte/Sul» (ob. cit). A bio-tecnologia, aproveitando-se 

das matérias primas e conhecimentos indígenas, sem contrapartidas para estes, 

modificando geneticamente as sementes armazenadas nos países centrais sob o 

controlo dos seus cientistas e por si patenteadas, redundará no pagamento, pelos 

camponeses do Sul, de patentes de produtos que originariamente eram seus, e com 

os quais, entretanto, deixaram de saber lidar. 

«As contestações às quais o capitalismo teve que fazer face, no final dos anos 60 e nos anos 
70, ocasionaram uma transformação do seu funcionamento e dos seus dispositivos, quer seja 
pelo porta-voz de uma resposta frontal à crítica, visando serená-la e reconhecendo a sua vali
dade, quer seja pelas tentativas de rodeio e de transformação, para escapar sem ter por isso 
respondido». 
41 Alain Bihr - Marx ainda não está morto - in Le Monde Diplomatique, n° 31 - Outubro 2000 
42 Referência à peça de Teatro de Luís de Sttau Monteiro 
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A fome que estas relações Norte/Sul desencadeiam tem expressão concreta 

em violentas formas de genocídio que são sempre (como o autor, persistentemente, 

tem afirmado) outras tantas formas de epistemicídio. E deixa claro: 

- que o sistema de exclusão passa a estar muito mais subordinado do que antes 

às exigências da acumulação capitalista, de tal maneira que as especificidades 

civilizacionais, culturais, étnicas ou religiosas são accionadas na medida da sua 

funcionalidade às exigências das indústrias culturais e outras afins; 

- que a homogeneidade cultural passa a produto natural da hibridização cultural 

em curso na aldeia global; 

- que, quer o sistema da desigualdade quer o sistema da exclusão, sendo hoje 

menos essencialistas, neles as escalas da hierarquização são mais rígidas do 

que nunca. Mas a distribuição dos grupos sociais e das regiões no seu interior é 

menos estável e, por isso, menos previsível e controlável, sendo muito mais di

fícil lutar contra ela (cf. ob. cit.: 38). 

Ora, é o progressivo maior requinte e sofisticação dos sistemas de desigual

dade e de exclusão que, apesar de todas as análises tão lúcidas quanto esta, tem, 

ao longo dos tempos, feito caminho, que me tenta a religar à lucidez Foucaultiana e 

à sua concepção de poder opressor que avassala tudo: até as mais bem intenciona

das estratégias emancipadoras. 

(O novo espaço electrónico também põe em causa, desvalorizando-a, a or

dem epistemológica anterior. Tornados hegemónicos, os novos saberes vêm redi

mensionando (em desfavor da contra-hegemonia) os sistemas de desigualdade e de 

exclusão). 

É no Que fazer (V capítulo), deste texto, que me assaltam as dúvidas sobre o 

efeito do que se propõe como expressão de alternativa entre o voluntarismo («a jus

tificação ad hoc para qualquer linha de acção possível») e o conformismo («a dis

crepância entre a escala da acção humana e a escala da transformação visada por 

uma determinada linha de acção é de tal modo grande que esta acaba por perder 

toda a credibilidade») (S. Santos, 2000: 244). 
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Todo este V capítulo tem uma dimensão utópica... talvez realizável. Mas... pa

radoxalmente, a desproporcionalidade problema/solução deixa-me um sentimento de 

vazio entre o real actual e o horizonte apontado. 

É como se a natureza dos problemas estruturais e a retórica da sua supera

ção (ou seja, da acção transformativa) não ligassem, por desnivelamento. 

' E, no entanto, eu também creio: 

- que «as estruturas nada mais são do que sedimentos provisórios de linhas de 

acção eficazmente reiterada»; 

- que «a sua proliferação alarga o contexto onde se exercem as determinações e 

as contingências, os constrangimentos e as oportunidades» (a lembrar os pares 

Bakhtinianos), « facilitando assim a formação de múltiplas coligações»; 

- que «(...) não devemos enfatizar demasiado nem a distinção entre estrutura e 

acção, nem entre fenómenos subjacentes e fenómenos de superfície»; 

- que, nas situações revolucionárias e nas de emergência, as estruturas profun

das (ainda quando correspondendo a formas inconscientes resultantes de silenci

amento ou de esquecimento acontecido por supressão do conhecimento e da ac

ção) «são escavadas pela acção colectiva e tornam-se, elas mesmas, a superfície 

da prática»; 

- que (e mais uma vez a metáfora a dizer tudo isto com uma estética e uma eco

nomia de linguagem altamente produtivas em termos de comunicação) «(...) as 

estruturas são momentos ou marcos sólidos na corrente fluida da prática, e que o 

seu grau de solidez só pode ser determinado em situações concretas, estando 

condenado a modificar-se à medida que as situações se desenrolem»; 

- daí que (...) «as estruturas não sejam incompatíveis com uma concepção retó

rica do conhecimento. (...) Uma vez reconstruídas retoricamente, tanto podem 

constituir premissas de argumentação, zonas fortes de possibilidade de acção, 

como argumentos sobre a solidez e a resistência na prática social» (cf. S. Santos, 

db. cit.: 244). 
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Ora, as propostas de Articulação entre políticas de igualdade e políticas de 

identidade; de Reinvenção do Estado; de Globalização a partir de baixo (a apontar 

para uma regeneração de instituições cujos alicerces estão minados ao ponto de ser 

sustentável a ideia de crise civilizacional), no âmbito do Que Fazer do texto referen

ciado, parecem avançar por sobre a irracionalidade do sistema como se ela não fos

se recuperada pela e para a lógica do sistema (sendo essa a tragédia do sistema), 

recuperação constantemente ilustrada pelos caminhos diversos de aprofundamento 

das desigualdades e da exclusão e da acrescida virulência dos mecanismos desse 

aprofundamento. 

É verdade que, em toda a sua obra, à resignação e ao pessimismo paralizan-

te opõe a rebeldia e o anti-dogmatismo num quadro que, não se desligando da 

vida, tem as asas da utopia - uma espera com esperança; um quadro táctico de lu

tas subparadigmáticas funcionais a uma estratégia emancipadora, a uma mudança 

de paradigma epistemológico e societal. Mas, por vezes... é como se não tivesse 

acontecido Foucault. E aí quer parecer-me que falta "o golpe de asa" que patenteia 

na situação de análise. 

«Se não houver um princípio de estruturação e de hierarquização não há um 

enquadramento estratégico para a emancipação», diz S. Santos (2000: 246). 

Mas não é isso, de certo modo, permanecer no quadro dos princípios do pa

radigma estabelecido? Espartilhar a rebeldia e o sentido subversivo da superação 

conceptual, rumo à radicalidade de uma utopia emancipadora? 

A hiper-lucidez Foucaultiana, trocada por uma lucidez pragmática constitutiva 

do paradoxo de uma razão indolente (hesitante, cautelosa, prudente), como condi

ção de não ficar parado? 

Apesar do "negativismo" angustiante da análise sócio-histórica dos discursos 

do saber e do poder que, podendo induzir a ausência de alternativa aos sistemas de 

poder opressor, incorre no risco de fazer perder sentido a qualquer projecto de luta, 

dificilmente se descortina razão pragmática mais activamente esclarecedora e, por 

isso mesmo, mobilizadora de acção radical consequente pelo direito à diferença, do 
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que a que resulta das teses de Foucault, com as questões da sexualidade, da raça e 

do género à cabeça. Teses que, ao contribuir para fundamentar conceptualmente o 

campo dessas lutas, nelas teve um efeito propulsor (numa dinâmica que vai muito 

para além da que resulta da resistência egocêntrica dos sujeitos) e dela recebendo, 

dinamicamente, o impacte enriquecedor dessa contribuição, como também o reco

nhece S. Santos por exemplo, em A Crítica da Razão Indolente (p. 247). 

O problema (o meu problema) não me parece estar em fazer o exercício de 

não se reduzir a realidade àquilo que existe (Santos, 2000: 229). Mas é o que existe 

(enquanto síntese de passados visíveis e invisíveis tornada tese, sempre provisória, 

na geração da sua antítese) que funda e é sustento material da imaginação do que 

não existe. A imaginação utópica não acontece num vazio intelectual. É o que existe 

que, sendo tão bem identificado pelo autor, com análises de uma grande lucidez 

quanto ao lugar, na contemporaneidade, do direito, da ciência e do poder, à luz da 

"reanimação de um passado revelador", me parece por vezes negligenciado na pro-

cura-desejo (sempre generosa), do que (ainda) não existe. Ou seja, quando se trata 

da formulação de alternativas, o diagnóstico difícil é o de situar os limites entra a teo

ria e a retórica. 

É, portanto, na leitura da sua linha de compromisso entre o pragmatismo e a 

utopia que situo as minhas dificuldades: o que está em presença (e a sua história) 

parece por vezes ultrapassado como se fora ausência, na procura de ausências que 

não são imagináveis na ausência do que está em presença. 

Tal como precisamos de uma concepção alargada de realismo (ob. cit.: 229), 

precisamos igualmente de alargar o conceito de acção. E, nesse alargamento, incluir 

a textualidade "hiperiúcida" de Foucault, revendo-se assim, por inerência, o conceito 

de passividade. 

É ainda neste V capítulo que o enunciado sobre política cultural - «temos o 

direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser dife

rences sempre que a igualdade nos descaracteriza» - me levanta algumas interroga

ções sobre: (1) o que, no plano multicultural, são diferenças que não inferiorizam 
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(quem define?); (2) a ideia de padrão que lhe está subjacente (em relação ao qual 

elas são assim categorizáveis: inferior em relação a quê?); (3 ) quem decide? Traba-

lhando-se em planos subparadigmáticos, praticáveis no interior do paradigma esta

belecido, como podem as diferenças ser conhecidas (reconhecidas) por uma forma 

de conhecimento que as desconhece? 

E não é tanto à preocupação relativista que se põem estas interrogações, 

mas mais à precaução etnocêntrica. 

Aliás, a respeito do etnocentrismo, S. Santos, na entrevista, é muito claro 

quanto à vulnerabilidade das nossas melhores intenções. O que, formativamente, 

redunda (em mim) em estimulação desta precaução. 

Decorrente da reflexão teórica suscitada pela leitura analítica das respostas à 

entrevista, a Q/R4 induziu esta mesma apreciação de dois planos desnivelados no 

território textual de Bourdieu. Recorrendo ao próprio Bourdieu, procuro situar essa 

apreciação no desenvolvimento de duas lógicas, cuja intercepção delineia o que 

pode ser a zona armadilhada de soluções práticas, conjecturadas no caldo síncrone 

da lógica teórica. E, a propósito dessa décalage (entre os dois consensual), a certa 

altura da R4, S. Santos faz a apreciação de excessiva radicalidade nos textos de in

tervenção de Bourdieu, opinião de que não comungo. O texto de Bourdieu, "Propos

tas para o Ensino do Futuro", é um bom exemplo de uma proposta de acção que um 

reformista subscreveria. 

Tendo estes dois autores por referência, não será que, tal como Bourdieu o 

afirma, passando por teórico o que tem a lógica da prática, a teoria sincroniza (des

trutivamente) o que na lógica da prática é diacrónico, sendo, antes, o verdadeiro 

modo de intervenção, actuante e consequente, destes pensadores, a construção te

órica que, nascida do confronto com um real vivido e sentido, se legitima na prática, 

mas na prática da comunicação? No que retomamos a visão clara de Foucault sobre 

o papel dos intelectuais como o de activar a circulação de informação pertinente a 

que a mesma língua que silencia e reprime, remova o silêncio e a repressão? 
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Levando às últimas consequências a constatação de a acção (no sentido 

restritivo e redutor que nela não reconhece a análise teórica e a sua divulgação) ou 

o controlo da acção (que é o mais frequente), por parte dos teóricos, sincronizar 

(destrutivamente) o que na prática é diacrónico, será legítimo perguntar em que 

medida tem isso contribuído para este "curso do mundo"? Tanto mais que, sem o 

reconhecimento consciente destas duas lógicas, será difícil adequá-las em função 

de uma agência consequentemente emancipatória, incorrendo-se numa postura 

limitadora e inconscientemente distorçora da acção transformativa em que nos 

supomfefeãeripijádssrição sem interpretação e quem analisa está nela envolvido. 

Daí a necessidade de mediação teórica permanente entre quem analisa e os 

objectos simbólicos que analisa. Nessa mediação se inventa e recria um espaço de 

investimento no atravessar o efeito de transparência da linguagem, a literalidade do 

sentido, a omnipotência do sujeito: espaço de alteridade, de leitura activa que traba

lha os limites da interpretação, produzindo-se outros sentidos possíveis. 

Numa postura que envida um esforço analítico, sem deixar a proximidade 

hermenêutica, o distanciamento, enquanto correctivo dialéctico da pertença, não 

coloca quem analisa fora da história, do simbólico ou da ideologia, mas num lugar 

que lhe permita contemplar o processo de produção de sentidos no contexto dessa 

produção. Suspender a interpretação e contemplar faz, então, parte de um processo 

activo de pensar e compreender. 

I 
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6.3. 
Suspender a interpretação e contemplar faz parte 
de um processo activo de pensar e compreender 

A leitura de A Crítica da Razão Indolente foi, para mim, objectivante das ad

vertências de Umberto Eco acerca de fazer uma tese sobre alguém que está 

a produzir, confirmando-se assim o desafio que é a oportunidade de acompanhar um 

pensamento dinâmico, mutável - pelo efeito do fenómeno de reflexividade e de auto-

reflexividade; pelo efeito desse deslizar entre o auditório individual e o da comunida

de particular dos cientistas; pelo dinamismo do caminhar permanente das conse

quências para as causas. 

Uma leitura atenta daquilo que, à primeira vista, pode parecer, em alguns as

pectos, uma boa arrumação do que já tem sido publicado pelo autor ( e para que 

este pede paciência ao leitor, logo no prefácio) apresenta-se, afinal, com desenvol

vimentos dos quais destaco, a título de exemplo, a crítica à nova retórica, com su

peração para a novíssima retórica e que entronca noutro desses desenvolvimentos 

traduzido no que me parece uma maior sintonia com Bourdieu (o que, diga-sé de 

passagem, me "desarmou" para o contraponto que, na entrevista, tinha intenção de 

fazer, a partir das dissonâncias com Bourdieu, mais bem expressas em Introdução a 

um Paradigma Pós-Moderno). 

Assim, ao criticar o carácter moderno da retórica em Perelman, Boaventura S. 

Santos acentua a ausência da consideração dos processos sociais de inclusão e de 

exclusão no que diz respeito ao auditório e à comunidade, considerados pela nova 

retórica dados imutáveis. (Q 4 ) 
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Essa aproximação que, de certo modo, desenha uma descolagem de Haber-

mas, aclara-se na explícita consideração das razões económicas e sociais como de

terminantes das relações de poder assimétricas que inviabilizam as condições de 

horizontalidade da comunicação. 

Em Introdução a um Paradigma Pós Moderno, o discurso de esperança na 

emergência dessas condições liga-se a uma reflexão epistemológica com um registo 

finalista que, reintroduzindo as consequências (do desenvolvimento da ciência e da 

técnica) no campo dessa reflexão, se destinará a aumentar a competência linguística 

de todos os utilizadores da ciência - cidadãos comuns e cientistas - e, portanto, a 

comunicação entre eles, sem ter de desconhecer as diferenças estruturais (mas ten

dencialmente atenuadas) que os separam (ob. cit.: 30, 31). O desenvolvimento tec

nológico que a ciência produz antevê-se, no texto citado, como suporte do aumento 

generalizado da competência comunicativa. Uma epistemologia pragmática a en

quadrar o objectivo de democratização e aprofundamento da sabedoria prática. A 

phronesis aristotélica, combinando o sentido prático e a prudência do senso comum 

com o carácter segregado e elitista da ciência: a dupla ruptura epistemológica tem 

por objectivo «uma configuração de conhecimentos que, sendo prática, não deixa de 

ser esclarecida e sendo sábia não deixa de estar democraticamente distribuída » 

(ob. cit.: 45). «Isto , que seria utópico no tempo de Aristóteles, é possível hoje graças 

ao desenvolvimento tecnológico que a ciência produziu» (...) deixando «no ar a ex

pectativa de um aumento generalizado da competência comunicativa» (ob. cit.: 46). 

A dupla ruptura epistemológica impõe-se, então, enquanto mecanismo que 

permite destruir a hegemonia da ciência moderna sem perder as expectativas por 

ela geradas (ob. cit.: 46). Resta saber como. 

Que condições devem ser preenchidas, tanto na ordem das relações interin-

dividuais como na ordem política, para que seja possível instaurar o verdadeiro "rei

no dos fins" descrito sob a designação de "agir comunicacional" (Q10), quando pare

ce que a fé universalista no desenvolvimento tecnológico que a ciência produz, como 
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suporte do aumento generalizado da competência comunicativa, tem boas razões para 

esmorecer? 

Quero crer que a ausência de sinais do desejável (p. 30, 31) atenuamento das 

diferenças estruturais e o descaminho de um ideal democratizador para o desenvol

vimento tecnológico - que, tão atentamente, têm, entretanto, vindo a ser identifica

dos (e denunciados) por S. Santos, através de toda a sorte de meios de o comunicar 

- são marcantes na evolução do seu discurso para aquele que ganha corpo em A 

Crítica da Razão Indolente. Efectivamente, aqui se desenham outros sinais da inferi

da aproximação a Bourdieu: a crítica que em Introdução a um Paradigma Pós-

Moderno faz à questão da reflexividade em Bourdieu parece-me ultrapassada por 

convergir com o seu conceito de auto-reflexividade, entretanto desenvolvido; equipa

ra Bourdieu a Kirkgard e a Dewey na questão de sermos objecto em relação a nós 

próprios quando, em Introdução a um Paradigma Pós-Modemo se perguntava «se o 

cientista, por o ser, tem capacidade acrescida de auto-desvelamento», ao que respon

dia que não. (Q10) 

«Vivemos numa sociedade dominada pelo hábito de proclamar princípios 

para não ter que viver segundo eles» (Santos. 2000: 31) 

No quadro desse desacerto da proclamação de princípios fora do seu con

fronto com a experiência, Bourdieu, socorrendo-se de A. Wellmer (1986) em Ética e 

Diálogo, afirma que a obra de Habermas ficou a dever uma parte da sua audiência 

universal ao facto de conferir o selo da grande filosofia alemã às piedosas conside

rações sobre o diálogo democrático, demasiado evidentemente marcado pelas inge

nuidades do humanismo cristão (Bourdieu, 1998b: 225). 

Nessa ingenuidade inscreve as tentações de universalização do particular, de 

despolitização das relações sociais e de epistemocentrismo em que incorre Haber

mas e a sua teoria do "agir comunicacional" (cf. ob. cit.: 55ss). 

Em Meditações Pascalianas, Bourdieu critica a "razão comunicativa" Haber-

masiana por «esta universalização, puramente teórica, conduzir a um universalismo 

fictício» quando não é acompanhada da evocação das condições económicas e so-
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ciais recalcadas do acesso ao universal e da acção política visando a universaliza

ção prática dessas condições (Bourdieu, 1998b: 55). 

(Em Democracia Electrónica, Nuno Peres Monteiro (1999: 13) diz que a in

formação só é poder para quem tem as condições necessárias à sua utilização). 

Com uma honestidade intelectual que elucida que esta é «uma crítica neces

sariamente rápida e superficial de um pensamento complexo, em evolução constan

te», Bourdieu (op.cit.) diz preferir, a um comentário ou crítica teórica, destacar antes 

a fórmula geradora do pensamento de Habermas em matéria de política, a fim de o 

tornar passível de um confronto com a experiência, «coisa a que ele não se presta» 

(p.56). E desenvolve o seu ponto de vista de que a representação da vida política, 

proposta por Habermas, a partir do "espaço público" (em que os cidadãos criam va

lores partilhados através de um processo de troca de ideias), tal como ele surgiu no 

século XVIII nas grandes nações europeias (num contexto institucional de desenvol

vimento de uma cultura cívica), «oculta e recalca a questão das condições económi

cas e sociais que teriam de ser preenchidas para que se instaurasse (...) um debate 

em que os interesses particulares em concorrência receberiam a mesma considera

ção. Os participantes, em conformidade com o modelo do "agir comunicacional", ten

tariam compreender o ponto de vista dos outros e conferir-lhe o mesmo peso que ao 

seu próprio ponto de vista» (p. 55). E aponta para o efeito de uma dupla redução, a 

redundar numa dupla despolitização das relações sociais, conduzindo a fazer recair, 

dissimuladamente, a política no terreno da ética. 

Reduzem-se assim «as relações de força políticas a relações de comunicação 

(e «à força sem violência do discurso argumentativo que permite realizar o acordo e 

suscitar o consenso»), quer dizer, as relações de "diálogo" donde evacuou pratica

mente as relações de força que aí se consumam sob uma forma transfigurada» (p.56). 

Acontece que «(...) a dominação nunca está ausente das relações sociais de 

comunicação» (ob. cit: 55). E reconhecer a todos um direito igual à opinião pessoal, 

sern dar a todos os meios de realização desse direito, formalmente universal, é, a 
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coberto de todas as boas intenções, embarcar (ingénua ou insidiosamente) na pro

dução de exclusão. 

No capítulo Epistemologia da Cegueira (S. Santos, 2000) refere-se que, 

«quando a epistemologia das ausências confronta as acções científicas e as suas 

consequências sociais, apelando para conhecimentos e práticas alternativos que 

possam gerar outras acções e produzir consequências alternativas, os limites da re

presentação da ciência convencional perdem o seu monopólio de representação e 

são forçados à competição com outros conhecimentos e outras formas alternativas 

de representação» ( p. 232). 

Poderá falar-se de competição num confronto tão desigual? ( Q10) «Sempre 

que a competição eclode, o poder convincente dos argumentos não pode derivar de 

princípios lógicos, mas antes de considerações pragmáticas» (ob. cit.: 232). 

Mas, como adverte Bourdieu (1998b), a propósito do "agir comunicacional", 

como ignorar que a força dos argumentos (mesmo dentro da comunidade científica) 

é pouco eficaz contra os argumentos da força? ( Q10). 

Com referência a uma leitura complexa do trabalho empírico das sondagens e 

da variabilidade (em função do sexo, da profissão e do nível de instrução) de perti

nência das respostas, em relação ao carácter escolástico implícito na problemática 

imposta pelos sondadores, Bourdieu (1998b) refere-se à comprovação empíricade 

que as questões económicas e sociais do acesso à opinião pública, na sua definição 

legítima (e escolástica) de discurso articulado e geral sobre o mundo, como uma 

questão que, sendo decisiva para a ciência e para a política, é por estas ignorada, 

por chocar a boa consciência "democrática" ou a crença nos valores sagrados da 

"pessoa" (cf. ob. cit.: 57). Comprovar a dependência directa do capital escolar da in

clinação e aptidão para exprimir verbalmente os interesses, as experiências e as 

opiniões e a, por palavras, explicitar a procura de coerência dos juízos, toma assim 

foros de escândalo. E, num discurso militante contra o império escolástico (cf. p. 57), 

expressa o receio de que todos os que, apegados aos seus hábitos de pensamento 
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"democráticos" ou até "igualitários", não saibam fazer a diferença entre uma compro

vação e um desejo. Mas que, ao menos, vejam na desapropriação dos desfavoreci

dos, atentados subtilmente conservadores contra o "povo", as suas "lutas" e a sua 

"cultura". «A desigualdade ofuscante do acesso à opinião dita pessoal choca a boa 

consciência democrática, a boa vontade ética dos do-gooders e também, mais pro

fundamente, o universalismo intelectualista que está no núcleo da ilusão escolásti

ca» (ob. cit.: 57). 

A esta luz, como 1er, por exemplo, em Para uma Concepção Multicultural dos 

Direitos Humanos (Santos, 1994) a preocupação com a comunicação que, incorpo

rando uma dimensão utópica, evidencia um contexto de desejo-possibilidade para 

«as premissas de um diálogo intercultural sobre a dignidade humana que pode levar, 

eventualmente, a uma concepção mestiça dos direitos humanos, uma concepção 

que, em vez de recorrer a falsos universalismos, se organize como uma constelação 

de sentidos locais, mutuamente inteligíveis, e que se constitui em redes de referên

cias normativas capacitantes» (ob. cit.), através de um dispositivo dinâmico potenci

ador de mútua inteligibilidade: uma hermenêutica diatópica, que envidará a comple

mentaridade nos espaços intercalares da nossa incompletude? 

Poderemos, com este enunciado, dar exemplo da eventual expressão de uma 

situação de decorrência da confusão entre a comprovação e o desejo, acima refe

renciada por Bourdieu? 

Ainda que o fosse, esse é um ponto de generosidade que ultrapassa os me

lhores e mais bem intencionados exercícios auto-reflexivos de quem os propõe. A 

não ser que nos demos ao artifício de obliterar o pressuposto de subjectividade que 

atravessa qualquer análise e o esforço de objectivação que nela é feito pelo esforço 

de comprovação empírica. Ignorar essa subjectividade, é reintroduzi-la, sem contro

lo, no núcleo da objectivação. 

De certo modo, estendo esta mesma reflexão (muito mais interrogativa do que 

propositiva) à alusão de M. Wieviorka (na introdução a La difference culturelle, p. 7) 

a um esquerdismo denunciador, com pretensão a lugar de análise crítica. Sem dei-
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xar de perceber (e concordar com) as boas intenções vigilantes de Wieviorka, não é 

precisa menor vigilância em relação à leitura reducionista de desejável neutralidade 

imanente, a que esta asserção, sem mais, pode dar aso. «A atitude do cientista so

cial crítico deve ser a que se orienta para maximizar a objectividade e para minimizar 

a neutralidade» (S. Santos, 2000: 31). 

Mas é também em Boaventura S. Santos, que a noção de progresso - «gé

mea da noção de utopismo automático tecnológico», me levanta o mesmo tipo de 

preocupações. 

Não poderá esta geminação induzir leituras reducionistas se não se esclare

cer a ressemantização capitalista de "progresso"? (Q 11) 

Quero crer que há diferenças de fundo nas concepções socialista e capitalista 

de "progresso" já que, num e noutro caso, a motivação, a intenção e a acção, liga

das, são antagónicas. 

Na acepção capitalista a motivação e a intenção estão focalizadas para o lu

cro e materializam-se na acção de exploração desenfreada do homem e da nature

za. 

Na acepção socialista, motivação, intenção e acção convergem (totalidade -

no sentido marxista - como ligação entre os princípios e as práticas) no sentido da 

igualdade (que só existe no reconhecimento do outro); da fraternidade (que é esse 

reconhecimento); da liberdade (que resulta do exercício da igualdade e da fraterni

dade que nos emancipa pelo máximo cuidado com o outro, humano e não humano, 

indestrinçáveis pela humanização da natureza). A ideia/acção socialista de "progres

so" está internamente regulada por esta amorização. Isto é a utopia ... que se opõe 

ao utopismo. (Q 11) 

É este o pressuposto que, na entrevista, me leva a tentar esclarecimento so

bre a leitura, concerteza muito incompleta, que fiz de algumas páginas de A Crítica 

da Razão Indolente (p. ex. p. 54, 55), nomeadamente sobre a actualidade (ou não) 

do marxismo: enquanto instrumento de análise do capitalismo, da sua desconstrução 

com vista à sua superação (historicizando-o, evidentemente); enquanto proposta 
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(teórico-prática; local-global) de abraço universal - já que só a consciência de ser 

dominado, tornada consciência prática, possui essa função transformadora capaz de 

construir as condições materiais de oposição consequente à reificação a que o capi

talismo sujeita os homens e as relações entre si.(Q 11). 

Em De Regresso às Perguntas Simples (sub-título do 1o Capítulo de A Crítica 

da Razão Indolente), S. Santos dedica particular atenção à epistemologia geral, já 

que a crise final da gestão reconstrutiva dos excessos e dos défices da modernidade 

é mais patente na ciência moderna, sendo também aí que a transição paradigmática 

é mais pressentida ou identificada de forma mais inteligível (p. 57). 

Como demos conta anteriormente (ao referenciar o artigo Ciência), o que, para 

S. Santos, melhor caracteriza a condição socio-cultural deste fim de século é o clau

dicar gradual das diferentes racionalidades da emancipação face à pujança absorso-

ra da racionalidade cognitivo-instrumental da ciência, o que «levou à concentração 

das energias e das potencialidades emancipatórias da modernidade na ciência e na 

técnica» (p. 53). 

É quando convoca o marxismo como ciência e como modelo de sociedade 

que desenvolve o discurso da exploração do potencial emancipatório da modernida

de pelo marxismo, com a promessa de dominação da natureza e do seu uso para o 

bem comum da humanidade, numa linha discursiva continuísta que desagua na ex

ploração excessiva e despreocupada dos recursos naturais, na catástrofe ecológica, 

na ameaça nuclear, na conversão do corpo em mercadoria última. 

[Estaria o meu pai muito enganado quando, vendo-me já com algum entendi

mento, em resposta às minhas embaraçosas perguntas, procurava, não adulterando 

aquilo que pensava, chegar até mim pela via das coisas simples de todos os dias (e 

eu tive a sorte de, dessas coisas, fazer parte o sonho): numa sociedade de "cada 

qual segundo as suas capacidades; a cada qual segundo as suas necessidades", a 

Humanidade disporia de tempo e de disposição para a contemplação, para a comu

nhão com a natureza. "A cada qual segundo as suas necessidades" é a fonte de se

gurança da natureza, nas suas relações com os homens. E nos prodígios da nossa 
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imaginação tecnológica, na consequente ausência de competição, ver o segredo do 

fim do trabalho arrastado, do trabalho escravo que para Proudhon é a morte, como a 

propriedade é o roubo. Para todos]. 

Fechado este parêntesis, parece colocar-se o ideal socialista (não desenqua-

drável do contexto cientista mais vasto da sua emergência e da sua afirmação) no 

extremo inicial de uma linha de continuidade que resultará nas desgraças do tempo 

presente: 

- o marxismo, mobilizador da racionalidade cognitivo-instrumental, para se legiti

mar enquanto ciência e modelo de sociedade, hipercientiza o pilar da emanci

pação, o que é instrumental à promessa de domínio da natureza para benefício 

comum da humanidade, e conduziu aos excessos (incontroláveis por uma ciên

cia que se desenvolve na medida que os promove) com que hoje nos confron

tamos; 

- a promessa da paz perpétua, baseada no comércio e na racionalização científi

ca das decisões e das instituições, leva à guerra e à destruição... 

É como se a promessa da paz perpétua, baseada no comércio e a dominân

cia da racionalidade cognitivo-instrumental ao seu serviço, que levou ao desenvolvi

mento tecnológico da guerra e ao seu poder destrutivo sem precedentes, fossem o 

desenlace do marxismo. Como se os escolhos da permanente e eficaz recuperação 

capitalista (que ausenta dos seus propósitos o bem comum da humanidade) não es

tivessem, ao milímetro e ao minuto da História, atentos a qualquer veleidade de sub

versão do que convém à insaciedade da acumulação de capital, obstruindo (esses 

sim) o trânsito praxístico entre a regulação e a emancipação, condição básica da paz 

(não baseada no comércio) e da promessa de uma sociedade mais justa (assente na 

distribuição igualitária da riqueza produzida, que o mesmo é dizer, não assente na 

competição e na violência que envolve a acumulação do capital que, elas sim, con

duziram a ciência e a tecnologia a mecanismos de sustentação e legitimação do rol 

de catástrofes com que nos vemos hoje confrontados). 
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Afinal, o que fez fracassar as intenções do uso sábio da ciência e do desen

volvimento tecnológico de Andreia Campanela e Bacon, através do fim da proprie

dade privada e da educação para todos (ob. cit.: 49), foi o Marxismo? 

Justamente Marx que, na sua investigação filosófica, histórica e económica, 

se empenhou em descortinar as causas e as consequências económico-sociais, 

como uma totalidade - já que «é o ponto de vista da totalidade e não a predomi

nância das causas económicas na explicação da história, o que distingue, de forma 

decisiva, o marxismo da ciência burguesa» (Lukács, Histoire et Conscience de Clas

se: 47) - , da violenta aceleração imprimida à História pela expansão do modo de 

produção capitalista, centrando as suas preocupações no estudo de um sistema 

económico em que a crescente divisão do trabalho, concomitante a um incessante 

progresso tecnológico, vinha romper a unidade orgânica do homem com a natureza, 

e do homem com o seu semelhante, determinando a alienação. 

É a mira no trabalho excedentário expropriado, enquanto matriz da acumula

ção, que se realiza à custa da contínua expansão dos meios técnicos de produção, 

com os quais aquele se combina, que gera a sobre-exploração do homem e dos re

cursos naturais. 

Na aludida linha de continuidade discursiva é como se o materialismo dialécti

co - remetendo para uma praxis de permanentes reajustamentos em função da aná

lise da situação - não incorporasse as questões ecológicas que, não se pondo do 

mesmo modo no tempo de Marx (e não há melhor maneira de matar um pensador 

do que des-historicizando-o), ainda assim são prevenidas pela sua proposta dialécti

ca. A não ser que se erradicasse do projecto educativo emancipatório, que é o socia

lismo, essa condição dialéctica. 

Se dissermos que as apropriações oportunistas do caminho de transformação 

social apresentado por Marx não incorporam (ou pervertem) estas nem outras mag

nas questões, suponho que seremos mais justos com Marx. Ele não pode ser sepa

rado da sua época nem reduzido a ela, porque ao mesmo tempo que é dela teste

munha, responde-lhe, projectando-se no futuro. 
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I 
Estas são questões que se me põem, não tanto em relação ao pensamento 

de S. Santos mas mais em relação à leitura ambígua a que estes detalhes da 

expressão verbal desse pensamento pode dar aso. Habituados à coerência da 

sua comunicação, é também por isso que qualquer texto que comunica menos cla

reza ideológica nos surpreende. Porque até nas obras que se constituem de "peças 

autónomas", estas estão intrinsecamente ligadas por uma coerência intelectual que 

lhes dá unidade comunicativa. É assim que qualquer assomo do que nos pode pare

cer menos coerente, toma proporções de perplexidade: como que se é apanhado 

desprevenido no mar largo dessa coerência. 
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6.4. 
E depois há sempre o incompleto, a possibilidade 

de outra interpretação 

A uto-reflexivamente desconfiada da influência desta minha emocional costela 

marxista na leitura de algumas passagens de S. Santos, já a leitura de Pela 

Mão de Alice me tinha, a este respeito, deixado de pé atrás comigo própria, e não 

quis deixar de dar disto conta ao meu entrevistado (Q 11 ). 

A posteriori da entrevista, um texto de José Paulo Netto (2000) não me deixa

va só, nesta cogitação. A minha (quase "instintiva") reacção vê-se secundada por 

uma análise crítica muito conhecedora de Marx e do desenvolvimento do marxismo. 

E depois, um texto crítico de Boaventura de Sousa Santos, vem a calhar (e há nisto 

alguma perversidade) à consecução de intenções expressas no projecto de tese de 

dar espaço ao confronto de pontos de vista. Sobretudo, quando os três pontos da 

minha apreensão em relação ao Marx de S. Santos - as questões do progresso, da 

ecologia, da totalidade, as quais, de resto, é impossível desligar - integram, desta

cadamente, a análise de J. P. Netto. 

Com um estilo acutilante, o autor de O Marx de Sousa Santos, referenciando 

o segundo capítulo de Pela Mão de Alice, reconhece a natureza sinóptica da avalia

ção que S. Santos faz do marxismo, enquanto tradição teórica da sociologia, o que, 

do seu ponto de vista, não justifica a debilidade e fragilidade do tratamento teórico 

crítico que S. Santos conferiu ao objecto dessa avaliação e das quais resulta uma 

leitura vulgar e muito simplória - no dizer de J. P. Netto - da tradição marxista, injus

tificável quando se conhece o talento do autor e se reconhece a riqueza do objecto: 

«( ... ) o traço de vulgaridade que recobre todo este movimento de "avaliação" de 
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Sousa Santos não pode ser posto na conta de um eventual deslize do autor, mas 

parece remeter para algo de mais substantivo (... )» (Netto, ob. cit.: 131). 

Referindo-se à assumida condição "pós-modema de oposição" de S. Santos, 

este autor desenvolve a sua análise no sentido de mostrar que, no que diz respeito 

ao suposto (por S. Santos) antagonismo entre a pós-modemidade reconfortante ou 

de celebração (que se apoia na exaustão das promessas da modernidade, sem al

ternativa, portador do neo-conservadorismo, amplamente denunciado por Haber-

mas) e a pós-modernidade inquietante ou de oposição (que, verificando que as pro

messas da modernidade, depois que esta deixou reduzir as suas possibilidades às 

do capitalismo, não podem ser cumpridas, havendo que demandar uma nova epis

temologia e uma nova sociedade), em S. Santos, a distinção entre essas duas ver

tentes esbate-se, ao nível da teoria do conhecimento, quando se trata de apreciar 

Marx. 
É à luz da dupla dimensão da transição paradigmática (epistemológica e soci

etal) - que, para S. Santos, caracteriza a condição presente - que, no contexto do 

referido capítulo de Pela Mão de Alice, S. Santos aprecia a obra de Marx: se na 

vertente conservadora o marxismo nada tem a dizer (até porque, com o fim da histó

ria, não se põe o problema do projecto de sociedade), para S. Santos, «no plano 

epistemológico, o marxismo pouco pode contribuir para nos ajudar a trilhar a transi

ção paradigmática» (Santos, 1994: 35). 

O problema estará, na óptica de J. P. Netto, na concepção de "paradigma da 

ciência moderna" com que as duas vertentes do pós-modemismo operam e que, se

gundo este autor - sem as cautelas que o cepticismo de Kuhn, em relação a sua 

aplicabilidade nas ciências sociais, recomenda - se converte num instrumento de 

redução indiferenciada que igualiza todo o século XIX, reduzindo, indiscriminada

mente, toda a construção teórica desse século (de Hegel a Marx e a Durkheim) à ra

zão instrumental, sendo este o ponto em que S. Santos situa a sua interpelação a 

Marx. E, citando o próprio S. Santos: «Marx demonstrou uma fé incondicional na ci

ência moderna e no progresso e racionalidade que ela poderia gerar. Pensou mes-
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mo que o governo e a evolução da sociedade podiam estar sujeitos a leis tão rigoro

sas quanto as que supostamente regem a natureza, numa antecipação do sonho, 

mais tarde articulado pelo positivismo, da ciência unificada» (Santos,1994: 35). E 

passo a citar J. P. Netto (p. 133): «Este é o Marx de Sousa Santos - um positivista 

avant la lettre, um pré-Durkheim edulcorado por uma perspectiva "utópica" (e de um 

"uto'pismo" insuficientemente radical!) (... )». E acrescenta que, para este género de 

consideração reducionista e igualizadora, as reiteradas e enfáticas notações de Marx 

sobre o carácter tendencial e histórico das leis historico-sociais, sistematicamente 

constitutivas do pensamento de Marx a partir da Miséria da Filosofia, não são impor

tantes, tal como não é importante que a determinação da "ciência única" - a história 

- apareça num contexto (em A Ideologia Alemã) onde está subjacente a problemáti

ca da humanização da natureza, do mesmo modo que passa por cima das páginas 

que Marx dedicou à relação sociedade/natureza nos Manuscritos económico-

filosóficos de Paris (Netto, p. 133, 134). Igualmente, a complexa noção marxista de 

progresso é convenientemente vinculada às positivistas concepções de determi

nismo e evolução (p. 134) o que, para Netto, merece especial atenção, a partir da 

seguinte passagem de Pela mão de Alice: 

«O erro de Marx foi pensar que o capitalismo, por via do 
desenvolvimento tecnológico das forças produtivas, possibilita
ria, ou mesmo tornaria necessária a transição para o socialis
mo. Como se veio a verificar, entregue a si próprio, o capitalis
mo não transita para nada senão para mais capitalismo. A 
equação automática entre progresso tecnológico e progresso 
social desradicaliza a proposta emancipadora de Marx e torna-
a, de facto, perversamente gémea da regulação capitalista» 
(Santos, 1994: 243). 

Depois de exceptuar, como única referência verdadeira nesta passagem, a 

que diz respeito a que, do movimento do capitalismo, entregue a si próprio, só pode 

derivar mais capitalismo (como sobejamente o sabia Marx; daí que considerasse a 

organização da vontade política dos proletários absolutamente indispensável para a 

transição socialista e, com esta convicção, ter sido um incansável organizador dos 



211 

trabalhadores), J. P. Netto diz que tudo o resto é falso. Mostrando como o Marx real 

é bem diferente do de S. Santos, argumenta que «não se pode sustentar seriamen

te, a partir de uma leitura rigorosa de Marx, a hipótese de um desenvolvimento "au

tomático", "natural" e/ou "espontâneo" da força produtiva engendrada pelo "desen

volvimento tecnológico"» (ob. cit.: 133). E desenvolve a sua argumentação subli

nhando que «de 1847 a 1867, Marx insistiu suficientemente em que o carácter revo

lucionário do capitalismo no que toca ao desenvolvimento das forças produtivas vin-

cula-se às lutas entre capital e trabalho: é este antagonismo radical, cuja solução 

socialmente progressista depende do nível de consciência e intervenção sócio-

política dos trabalhadores, que leva o capital à inovação científico-tecnológica» 

(ibid). No entanto, em face da apreciação de S. Santos, «o primeiro teórico socialista 

a pensar o condicionamento sócio-político do desenvolvimento científico-tecnológico, 

converte-se num vulgar apologista do "determinismo tecnológico"» (ob. cit.: 134). 

É assim que não faz sentido imputar a Marx a pretensa "equação automática 

entre progresso tecnológico e progresso social", já que, no conjunto da sua obra o 

que é enfaticamente destacado é que, nos quadros de uma sociedade dinamizada 

por contradições de carácter antagónico, o desenvolvimento social implica sistemati

camente elementos de barbarização (Netto, p. 135): «A um certo estádio de evolu

ção das forças produtivas, vê-se o surgimento de forças de produção e meios de 

comércio que, nas condições existentes, apenas causam malefícios. Não são mais 

forças de produção mas de destruição» ( K. Marx - A Ideologia Alemã, ob. cit.). 

E o autor sustenta que, ao contrário do que nos propõe a visão de S. Santos, 

a noção de progresso em Marx, contempla sempre, numa ordem social como a 

capitalista, uma contraface que a divorcia de qualquer visão unidimensional, sendo, 

neste aspecto, um herdeiro directo de Hegel. 

É assim insustentável a "fé incondicional na ciência moderna" que S. Santos 

atribui a Marx, do mesmo modo que o é o "reducionismo económico" para que o re

mete. E explicita que, tomando a teoria social de Marx como factorialista (o "econó

mico", o "político", o "social"), fica fácil escamotear ou eludir o rico arsenal heurístico 
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que Marx apurou no seu itinerário de pesquisa. Se, para um pós-moderno, se com-

prende que totalidade cheire a "totalitarismo" é menos compreensível a ausência de 

alusão ao conceito operativo de formação económico-social. 

Por outro lado, em relação à apreciação de S. Santos de que «a ideia de Marx 

de que a sociedade se transforma pelo desenvolvimento de contradições é essencial 

para compreender a sociedade contemporânea, e a análise que fez da contradição 

que assegura a exploração do trabalho nas sociedades capitalistas continua a ser 

genericamente válida; o que Marx não viu foi a articulação entre a exploração do 

trabalho e a destruição da natureza e, portanto, a articulação entre as contradições 

que produzem uma e outra» (Santos,1994: 44), o autor diz que esta será, entre ou

tras, a razão para o déficit de radicalidade utópica que S. Santos atribui a Marx e 

que a inadequa para subsidiar a transição paradigmática societal. Na linha de pen

samento de S. Santos, esta exige uma "utopia ecológica e democrática", ou seja, o 

que, a p. 336 e ss. de Pela mão de Alice se designa de "Paradigma Eco-Socialista". 

Segundo o autor, para Sousa Santos, com tal análise, «se a modernidade se torna 

hoje, mais do que nunca, problemática, o marxismo será mais parte do problema 

que defrontamos do que da solução que pretendemos (Santos,1994: 35). Para S. 

Santos, enfermando o pensamento de Marx de "determinismo", "evolucionismo" e 

"reducionismo", não serve, portanto, o pós-modernismo de oposição. 

E é assim que, no entender de Netto, com esta análise pouco competente e 

pouco rigorosa, S. Santos presta dois maus serviços à investigação: o reforço de 

preconceitos ignorantes, face à teoria marxista; o não contribuir para que a pesquisa 

identifique o que, na teoria marxista, efectivamente perdeu actualidade e validade. 

Sendo S. Santos um sociólogo "crítico" (ou "radical"), como todos os sociólo

gos críticos, procede sobre a estrutura categorial própria da sociologia - donde a 

inapreensão do carácter unitário da teoria social marxista (Netto, p. 140). «A con

cepção de Sousa Santos, projecta sobre a obra de Marx a divisão das "ciências so

ciais oitocentistas", apanhando nela os recortes teórico-científicos que mais lhe con-
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vém (no caso, a ênfase numa "sociologia"; mas poderia referir-se a uma "filosofia", a 

uma "economia", etc.)» (ibid). 

E o autor sublinha que, com este procedimento, o que não se resgata da teo

ria social de Marx é exactamente aquilo que lhe é mais visceral e medular: «o seu 

carácter unitário e totalizante, fundado numa ontologia do ser historicamente consti

tuído no mundo do capital a partir da crítica da economia política» (Netto, 2000: 

141). 

Mas (e não me parece este final nada justo com Sousa Santos - a resposta à 

Q11 da entrevista, melhor me persuade disso - a não ser que se faça tábua rasa de 

outros contextos em que esta crítica não tem nenhuma pertinência), é mais uma vez 

no poema (no caso, de Carlos Drummond de Andrade, com que Netto termina) que, 

em duas penadas, se diz tudo o que parece querer saltar desta análise "polémica" 

(como o autor lhe chama), mas que só no poema encontra força para se dizer: o tra

tamento de flagrante debilidade teórica que Sousa Santos dá a Marx, «está longe de 

comprometer a Marx e à tradição (teórico-prática) a ele afecta. Antes, pela enésima 

(mas não última) vez, comprova que o "olhar sociológico", ao vestir a obra de Marx 

com a mesma sobrecasaca de Durkheim e Weber, comporta-se diante dela como o 

verme drummoniano que, partilhando da "alegria de zombar dos mortos", 

só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava 

que rebentava daquelas páginas.» (ibid) 

I 
Apesar da contundência desta análise que, sublinhe-se, se circunscreve a um 

texto do autor, agora parece que entendo melhor o que me surpreendeu e ao que 

atrás disse querer parecer-me menos coerência: do meu ponto de vista, sendo o 

pensamento de S. Santos, ele mesmo, unitário e totalizante, um pensamento com

plexo (no sentido de Morin), que se quer em ruptura com uma disciplinarização sem

pre redutora, surpreende, neste caso, a apreciação que faz do pensamento de Marx, 
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por uma grelha disciplinar: a da sociologia. Pensamento unitário e totalizante que, 

por o ser, é o contrário de totalitário. 

Totalitária é a cultura da sobre-especialização que, tendencialmente ignorante 

de que tudo tem a ver com tudo, totalitariamente hegemoniza um ponto de vista 

como se fosse único, tomando-se incomunicante à miríade de leituras a que um 

mesmo fenómeno pode dar lugar. «Será que a ciência, ao explicar o pôr do sol, mata 

a sua magia?»43. 

A magia estava aquém e permanece além dessa explicação. Esta é desper

tada por aquela e subsiste para além das equações físico-matemáticas de Maxwell. 

A dupla ruptura epistemológica joga nesta miríade comunicante, a que S. 

Santos já dá forma, na expressão verbal do seu pensamento. Por isso a surpresa 

face a esta leitura de Marx. Que compagina, por exemplo, com uma brilhante rein

terpretação das conclusões de Marx, decorrentes da análise ao aparecimento das 

factory acts (leis do trabalho) na Inglaterra do séc. XIX , à luz da sua teoria dos seis 

espaços estruturais (S. Santos, 1995, 2000), mostrando como se actualiza e recon

figura um aspecto de uma teoria que, nuclearmente, não vive de outra coisa que da 

viva "recomendação" dessa actualização. Se bem que adiante se recorra desenvol

vidamente a essa reinterpretação, deixa-se já um rasto (evidente em muitos dos 

seus trabalhos) da atenção (e sedução) de S. Santos pelo (mais) poderoso instru

mento de análise das sociedades capitalistas «talvez hoje, mais do que nunca» (S. 

Santos, 2000: 292): o marxismo. E confessa: «Atrevo-me a pensar que a prática do 

capitalismo global desde o colapso da União Soviética tem vindo a proporcionar ao 

marxismo uma confirmação empírica muito mais sólida e ampla do que a que teve 

durante a vigência do bloco soviético e da "ameaça comunista" (Santos, 2000: 

292).44 

43 Pergunta do astro-físico Hubert Reeves, diante de um pôr do sol no Pacífico, depois de ter trava
do conhecimento com as equações de Maxwell, que nos dão a representação matemática dos 
comportamentos luminosos. 
44 Alain Bihr, ao comentar a recente obra dirigida por Jacques Bidet e Eustache KouvéKalis - Dicti-
onaire Marx Contemporain -, enquanto utensílio de trabalho para todos os que pretendem continuar 
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Como sugiro na entrevista (Q12), impõe-se-nos uma leitura unitária, comple
xa, uma releitura emocional de Marx ... para que a totalidade não se veja artificial
mente amputada do que pode ser o melhor de quem pensa e escreve ... de quem 
pensa e lê. Num exercício expressivo de pós-modemidade, S. Santos labora nesta 
complexidade. E veremos mais adiante, a honestidade intelectual com que, na res
posta à questão 12 (Q12), alinha nesta discussão com a abertura despreconceituosa 
de um grande pensador e de um grande marxista. 

a compreender o mundo contemporâneo, a fim de conseguir transformá-lo, num sentido emancipa
dor, diz que, do conjunto desta obra sobressai a ideia de que aspecto algum das transformações do 
mundo contemporâneo saberia ser estranho ao marxismo, mesmo se este não está sempre na me
lhor posição para as abordar. A herança marxista revelou-se fecunda, à custa do abandono de todo 
o sonho (ou pesadelo) de uma qualquer ortodoxia. 
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6.5. 
A questão do sujeito 

U K I aturalmente" conduzida ao campo da subjectividade, tenho o passe para 

I \ l outra questão da entrevista: "a questão do sujeito" (Q 13). 

De resto, uma comunidade científica pautada pela dupla ruptura epistemoló

gica é maximamente intersubjectiva e tolerante (Santos, 1989: 134). O que bem 

convém a um contexto societal em que a violência do espectacular tende a dissolver 

toda a consciência crítica: «Como pudemos chegar a esta forma de impasse, de 

mentira e de violência?» (Sichère, 1990) 

O sub-título desta dissertação é: Do sujeito/objecto ao eu-tu. O que coloca a 

questão do diálogo, da comunicação entre sujeitos, no centro do trabalho. 

Communicare é pôr em comum. Como "não há não comunicação" 

(Watzlawick), pode argumentar-se que o não pôr em comum (que é não comunicar) 

comunica essa ausência. Mas é a ausência desse pôr em comum que é propiciadora 

de condições de dominação: na escola, nas relações intra e inter-institucionais em 

geral. Daí as minhas dúvidas quanto a, por um lado, "para haver dominação ter que 

haver comunicação"; por outro, não serão as condições de ausência dela, perpetra

das nesse meio de construção da subjectividade que é a linguagem, as póprias à 

dominação? Pode sempre dizer-se que se comunica a ausência de comunicação, e 

qua'nto isso pode veicular (na construção da subjectividade) elementos de domina

ção. Mas... 
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EU é o pronome que qualquer um pode dizer, mas que ninguém pode dizer 

por mim (Morin, 1995). 

Considerando: 

- A dupla hermenêutica (Giddens) que, enquanto nova regra do método das ci

ências sociais, decorre da especificidade destas, uma vez que os objectos são 

sujeitos com os seus próprios quadros de sentido a ser confrontados com os 

quadros de sentido da ciência que os analisa; 

- A nova retórica, que mostra como os factos não podem ser separados do su

jeito que os apresenta ou seja, do argumentador, sendo a teoria da argumenta

ção a mais bem equipada para uma crítica radical ao cientismo que erradica o 

sujeito da correspondência entre a teoria e o real, pela construção da objectivi

dade como impessoalidade; 

- A dupla ruptura epistemológica, que desobjectualiza, requalificando a condi

ção de sujeito comunicativo pela tendencial elevação da transacção intersub-

jectiva ao patamar da reciprocidade, horizonte de uma proposta de "conversa

ção" universal, a questão do sujeito surge de todos os lados e não há como a 

negligenciar. (Q.13) 

Sob a égide da aproximação a um paradigma conversacional, tento um "exer

cício de trans-escala" e convoco diferentes escolas de pensamento para a reflexão 

sobre este objecto constelar: Sichère, Touraine, Morin, Bourdieu, Lévinas... 

- que real se deve produzir e de que modo, para que possamos falar de um sujei

to e a que devemos responder para que nós próprios nos apreciemos enquanto 

tal? (Sichère, 1990) 

- como nos libertarmos deste duplo poder dos que dirigem os mercados e dos 

que comandam as almas sem tornar ao mundo dos deuses e recriar um espaço 

civil que é o da liberdade e não o do interesse ou da tradição? (Touraine, 1995) 

A este respeito, quais serão as suas perguntas, Professor Boaventura? 
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E chamo assim diferentes pontos de vista a se dizerem, sobre um mesmo ob

jecto reemergente - a questão do sujeito - que, longe de ser pacífica, abre uma con

trovérsia aparentemente entre a filosofia e as ciências sociais ou entre modernos e 

pós-modernos. 

Dois poios em oposição constante, admite Bourdieu (1998b): «um, próximo 

da ciência empenhada na epistemologia, na filosofia das ciências, na lógica; outro, pró

ximo da arte e da literatura (...)> virado para a estética, como o pós-modernismo» (ob. 

cit.: 26). 

Para Bourdieu, a pretexto da "defesa do sujeito", com a crítica dos filósofos 

pós-modernos às ciências sociais co-ocorre a ausência de crítica (auto-crítica) em

penhada em explicitar as condições sociais de possibilidade daquilo que se designa 

a cada momento como "filosófico". Crítica necessária para «abalar o sistema de de

fesa que a tradição filosófica levantou contra a tomada de consciência da ilusão es

colástica». Ausenta-se a actividade filosófica da reflexão sobre as condições sociais 

em que esta se exerce: uma questão «de garantia de liberdade em relação às con

veniências, às convenções e aos conformismos de um universo filosófico que tem 

também o seu senso comum». É assim que, «no momento em que tudo nos prepara 

para a entrada na troca regulada dos narcisismos (...) o esforço de objectivação des

se "sujeito" que tendemos a crer universal porque o temos em comum com todos os 

que são produto das mesmas condições sociais, esbarra com resistências violen

tas», pelo risco de ferir o narcisismo de quem se sente objectivado (ob. cit.: 27ss). 

Ora, se vivemos nos mesmos limites sociais, nos mesmos universos discur

sivos, não causará espanto que sejamos semelhantes. Mas no conjunto de variáveis 

em que vivemos mergulhados e de que somos parte, há trocas, há recombinações 

que nos tornam singulares e irrepetíveis. (A reversibilidade é uma ilusão espacio-

temporal demasiado abalada na sua consistência). Somos sujeitos diferentes porque 

participamos em diferentes ordens dessa recombinação. 
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Quando se lê Bakhtine, mais facilmente se toma consciência de que os limites 

existem porque existe o que está para além deles. E porque dentro dos limites po

demos imaginar o que está para fora dos limites: é a "memória de futuro" . 

Nada sendo absoluto nem completo, também o limite se tece da porosidade 

que relativiza a marca do incomensurável entre o que ê interno e a exterioridade. 

(Para Vigotsky o intra funda-se sempre no inter e o desenvolvimento não resulta de 

outra coisa que da progressão dialéctica entre um e outro). Mas até apetece ser se-

miólogo, no sentido Barthiano da ciência da significância («O que é a significância? 

É o sentido, na medida em que é produzido sensualmente» - Barthes, 1973: 

109), quando Barthes diz tudo (e muito mais) o que, a este respeito, desejaríamos 

saber comunicar (mas não é esta a função da utilização séria da citação, enquanto 

mecanismo que decorre da consciência da nossa incompletude, se integrada no 

meu diálogo interior que não acontece sem a imaginação de relações de exteriorida

de, ou seja, de uma escuta que é, de sua natureza, interactiva?): 

45 No prefácio à edição francesa de 1986 de La Nouvelle Alliance, de I. Prigogine e I. Stangers, tra
duzido para a língua portuguesa por António Manuel Baptista, desenvolvendo-se os conceitos de 
"atractor", de "estado de equilíbrio", de "ciclo-limite", de "estabilidade" e de "instabilidade" e de "novos 
atractores", os autores põem a questão da previsibilidade com exemplos explicativos da área da me
teorologia e também do funcionamento do cérebro. Na consideração de que o cérebro é um produto 
de milhões de anos de evolução selectiva, perguntam (-se) se a instabilidade dinâmica que permite 
caracterizar certos aspectos do comportamento do cérebro, será um produto da evolução biológica. 

Procurando uma abordagem de precaução quanto a tentações de reduzir à explicação neurobioló-
gica a experiência vivida, mas com a mesma precaução também quanto a negar-se toda a pertinên
cia da abordagem neurofisiológica para compreender essa experiência, os autores falam de "memó
ria de futuro", invocando D. Ingvar (1985). Assim, David Ingvar propõe uma diferença neurofisiológi
ca entre memórias de tipos diferentes. Fala, a propósito do cortex frontal, de produção de "memórias 
de futuro", de um tratamento dos acontecimentos passados que deles extrairia relações caudais e 
permitiria organizar o comportamento em termos de antecipações e de previsões. Não se trata aqui 
de reduzir a mecanismos neurónicos a diferença, constitutiva da nossa experiência, entre passado, 
presente e futuro - previnem os autores -, nem ainda de utilizar a referência a tais mecanismos para 
legislar quanto à boa maneira de descrever antecipações e previsões. «A exploração ( ... ) deixa-se 
aqui guiar, na cartografia da "paisagem funcional" do cérebro que tenta construir, pela distinção entre 
passado, presente e futuro, tal como se apresenta na experiência vivida. A eventual especificidade 
notada entre diferentes zonas de actividade cerebrais não permite, pois, explicar que vivíamos de 
modos diferentes a antecipação do futuro e a lembrança do passado, mas traduz a diferença intrínse
ca entre o problema que deve resolver qualquer acção orientada para o futuro e o da integração na 
experiência presente daquilo que já se viveu » (ob. cit.: 15). 
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«Um dia, meio adormecido no banco de um bar, eu tentava por brincadeira 
enumerar todas as linguagens que entravam na minha escuta: músicas, conversas, 
ruídos de cadeiras, de copos, toda uma esteriofonia cujo lugar axemplar é uma praça 
de Tânger (descrita por Severo Sarduy). 

Tudo isso falava em mim (como se sabe), e essa fala dita "interior" assemelha-
va-se muito ao barulho do lugar, a esse escalonamento de pequenas vozes que me 
vinham do exterior: eu próprio era um local público, um souk; as palavras, os peque
nos sintagmas, os fins de fórmulas passavam em mim, e não se formava nenhuma 

' frase, como se fosse essa a lei desta linguagem. Esta fala simultaneamente muito 
cultural e muito selvagem era sobretudo lexical, esporádica; constituía em mim, atra
vés do seu fluxo aparente, um descontínuo definitivo: esta não-frase não era qual
quer coisa que não teria conseguido ter acesso à frase, que teria existido antes da 
frase; era: aquilo que existe eternamente, soberbamente, fora da frase. Então, virtu
almente, desapareceria toda a linguística que só acredita na frase e que sem
pre atribuiu uma dignidade exorbitante à sintaxe predicativa (como forma de 
uma lógica, de uma racionalidade); eu lembrava-me desse escândalo científi
co: não existe nenhuma gramática locutiva (gramática daquele que fala, e não 
do que escreve). Estamos entregues à frase (e consequentemente: à fraseo
logia)». 

(R. Barthes, 1997:94) 

Ora para Barthes, a frase é acabada, é hierárquica, isto é, implica dependên

cias, subordinações. Daí o seu acabamento: como é que uma hierarquia poderia 

permanecer aberta? - pergunta ele. Se bem que a teoria de Chomsky diga que a 

frase é infinita (infinitamente catalizável), a prática obriga sempre a acabar a frase. A 

frase é a linguagem que é acabada. 

Para muitos autores, a ideologia é a ilusão deste acabamento. Para Kristeva, 

qualquer actividade ideológica apresenta-se sob a forma de enunciados acabados. 

Com efeito - diz Barthes - «é o poder de acabamento que define o domínio frásico e 

que marca os agentes da frase com habilidade suprema, dificilmente adquirida, con

quistada. O professor é aquele que acaba as frases. O político entrevistado tem uma 

visível dificuldade em imaginar um fim para a sua frase: e se se atrapalhasse?» (ob. 

cit.: 95). 

A linguagem é o lugar constitutivo da subjectividade. A minha subjectividade é 

um compósito das minhas memórias do passado, das minhas memórias de futuro 

construídas nesse lugar de interacção que é a linguagem. 
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Para E. Morin (1995), a ciência a que hoje podemos chamar de ciência clás

sica expulsou o sujeito das ciências humanas: da psicologia; da história; da sociolo

gia. 

Traçando o quadro da participação dos pensadores da era estruturalista nes

sa "expulsão", situa Foucault e Barthes no lugar do retorno tardio do sujeito: ele apa

rece como uma espécie de luxo, acompanhando o retorno de eros, o retorno da lite

ratura. Foi um retorno do sujeito existencial e não um retorno do sujeito ao seio da 

teoria (cf. ibid: 48). Em todo o caso, convenhamos, é um retorno soberbo (para apli

car um adjectivo caro a Barthes). 

No dizer de Prado Coelho (no prefácio a O Prazer do Texto: 27), Barthes gol

peia a serenidade positivista do texto com a persistente questão do prazer e do su

jeito, abalando a solidez dos conceitos e das sistematizações. 

Invocando Nietzsche (ob. cit.: 110) - que diz que «não temos o direito a per

guntar quem é que interpreta? É a própria interpretação, forma da vontade de poder, 

que existe (não como um "ser", mas como um processo, um devir), enquanto pai

xão» - Barthes consente em que talvez então o sujeito reapareça, não como ilusão, 

mas como ficção. E passo a transcrever (não só pela funcionalidade deste texto à 

Q-R13 da entrevista, mas também por falta de coragem e de atrevimento para mexer 

- nem que fosse para tentar resumir - num tal texto de fruição): 

«Há um certo prazer que é tirado de uma maneira de nos imaginarmos como indiví
duos, de inventarmos uma última ficção, das mais raras: o fictício de identidade. Esta fic
ção já não é a ilusão de uma unidade; é, pelo contrário, o teatro de sociedade no qual fa
zemos comparecer o nosso plural: o nosso prazer é individual - mas não pessoal. Daí 
que «cada vez que tento "analisar" um texto que me deu prazer, não encontro a minha 
"subjectividade", mas sim o "indivíduo", o dado que constitui o meu corpo separado dos ou
tros corpos e que se apropria do seu sofrimento ou do seu prazer: encontro o meu corpo de 
fruição. E esse corpo de fruição é também o meu sujeito histórico; pois só no termo de 
uma combinatória muito delicada de elementos biográficos, históricos, sociológicos, neuró
ticos (educação, classe social, configuração infantil, etc.) é que eu regulo o jogo contraditó
rio do prazer (cultural) e da fruição (incultural), e me escrevo como um sujeito actualmente 
mal situado, aparecido tarde ou cedo demais (este demais não designa nem um pesar 
nem uma falta nem um azar, convida apenas a um lugar nulo): sujeito anacrónico, à 
deriva» (Barthes, 1993: 110,111). 
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Como nos filmes de Bergman, de Bresson, é ele um sujeito que eu vejo, que 

volta para mim a sua cara ou uma ausência de sujeito ou, mais precisamente, um 

sujeito perdido, à espera de si? - pergunta Bernard Sichère. 

A "questão do sujeito": uma questão que seria preciso tratar com novos da

dos, sem certezas pré-estabelecidas, e sem essa ilusão de que poderíamos voltar 

atrás, como se nada tivesse ocorrido: nem Marx (exorcizando o qual, se autoriza to

das as inacções, todo o amolecimento) nem Freud e Lacan nem Barthes nem Fou

cault e alguns outros - refere Sichère (1990) em Eloge du sujet - Du retard de la 

pensée sur les corps. Uma questão que não é nem a da Consciência nem a da Es

trutura (oposta ao acontecimento) nem a da Forma (oposta à matéria) e que em vez 

de recorrer a uma definição (ilusão transcendental), antes pergunte que real se deve 

produzir para que possamos falar de um sujeito e a que devo eu responder para me 

apreciar enquanto tal? Entre o "sujeito" que uma certa filosofia idealista pôs como 

condição ou como fundamento da experiência e esse tornar-se sujeito que me ques

tiona, que margem ou que saída? Trata-se de uma identidade estável ou de outra 

coisa ainda? Este "sujeito" é uma natureza ou uma história? É ele consciência de si 

e ao mesmo tempo muito mais e muito menos? 

Estas e muitas outras perguntas postas por este autor, como quem as põe a 

si próprio, deveriam, antes de tudo, solicitar-nos, não do interior de uma filosofia já 

constituída ou de um sistema de opiniões seguro de si, «mas a partir dessa preocu

pação ansiosa que ao mesmo tempo me leva a não ceder sobre o que faz aos meus 

olhos o preço da minha existência, da minha presença neste mundo, no que ela tem 

de irredutivelmente singular (da presença também do outro que o meu olhar e o 

meu desejo encontram) e me faz perguntar-me como pudemos chegar a esta forma 

de impasse, de mentira e de violência» (ob. cit.: 8, 9). Violência dos novos poderes 

sobre os quais os textos de Foucault lançaram claridade. Violência de um mundo 

onde o laço social parece cada vez mais distendido, despedaçado, onde a ética (no 

dizéY deste autor), ela mesma, está em estado de carência crónica. Violência do "es

pectacular" que tende a dissolver toda a consciência crítica. Violência quotidiana, 
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loucuras colectivas, lógica mundial de uma guerra que não diz o seu nome e, dora

vante, esta devastação da terra (da vida) que parece quase irreversível e de que a 

filosofia (o que resta dela) não diz quase nada. Que quereria um pensamento que 

não quisesse pensar nisto? (cf. ob. cit.: 9,10). 

Em Para uma Pedagogia do Conflito, S. Santos remete para uma teoria da 

história que reanime o passado na sua capacidade de revelação pois «só o passado 

como opção e como conflito é capaz de desestabilizar a repetição do presente» (ob. 

cit.: 19). Maximizar essa desestabilização é a razão de ser de um projecto educativo 

emancipatório. 

Para isso ele tem de ser, por um lado, um projecto de memória e de denúncia 

e, por outro, um projecto de comunicação e de cumplicidade, que recuse a trivializa-

ção do sofrimento e da opressão e veja neles o resultado de indisculpáveis opções. 

Isto é convocar o passado, mas também o presente e o futuro, não como fatalidade 

mas como produto da iniciativa humana. 

Do mesmo modo, sobre a urgência de pensar o que em nós mais precisa de 

ser pensado, B. Sichère (ibid) se pergunta se não seria necessário questionar de 

novo a nossa história próxima e longínqua, a das "luzes", a dos séculos cristãos e in

terrogar também essas sociedades arcaicas das quais os discursos dos etólogos 

nos demonstraram que não sabiam menos que nós, talvez mais? 

Esses homens: outros sujeitos e outros corpos que nos dão a ler em espelho 

a coerência que nós perdemos. Os nossos corpos: perdidos, presos a um real cada 

vez menos autorizado, sob as aparências da autoridade técnica, presa à sua própria 

violência interna, como à do que lhe é externo. 

Sujeitos perdidos onde ao mesmo tempo reina a rarefacção da palavra e de 

códigos subtis capazes de fazer de um animal falante um ser humano, «como pode

ria o desejo dizer-se e o amorviver-se?» (cf. ob. cit.: 10). 
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Procuráramos então, apaixonadamente, o outro, temporal e geográfico, nal

guns rastos do espaço e do tempo: o fundo de uma história mais escondida que a 

mais antiga memória nos mostra a face da nossa sabedoria desaparecida. 

Nós, afinal, aprendemos tão pouco; nós que cremos saber tanto e nem mes

mo sabemos quem somos e quem deixámos de ser, no curso de uma história que 

permanece para nós obscura e como que coberta por um véu (ibid). 

Nesta procura apaixonada, existe algum problema, algum ponto de discus

são, cujo núcleo não seja o da fronteira osmótica eu-tu? Le Temps et l'Autre: «O 

tempo não é o feito de um sujeito isolado e só, mas é a propria relação do sujeito 

com o outro» (Levinas, 1998: 17). 

Na Epistemologia dos Conhecimentos Ausentes, S. Santos (2000: 229ss.) re

fere que as práticas que não assentam na ciência, longe de serem práticas ignoran

tes, são antes práticas de conhecimentos alternativos e não há nenhuma razão apri-

orística para privilegiar uma forma de conhecimento sobre outra qualquer. Dada a 

sua incompletude, nenhuma delas poderá garantir por si só a emergência e desen

volvimento da solidariedade, só materializável na constelação de conhecimentos, 

orientados para a criação de uma mais valia de solidariedade. O que remete para 

uma epistemologia dos agentes ausentes (ob. cit.: 231) que é uma demanda de sub-

jectividades desestabilizadoras, que se rebelem contra o conformismo, a rotina e a 

repetição do presente, que é a repetição da fome e da miséria (como repetidamente 

tem dito e escrito o autor), decorrente de novos fascismos transnacionais, públicos e 

privados que, sob a capa de uma democracia sem condições democráticas, estão a 

criar um apartheid global. Repetição do sofrimento humano que, mediatizado pela 

sociedade da informação, é trivializado, banalizado, o que se traduz na morte do es

panto e da indignação e, consequentemente, do inconformismo e da rebeldia. 

«Se o "sujeito" não cai do céu como um milagre e não é dado à nascença 

corno um presente de fadas, se ele é o que advém, sob certas condições, a um cor

po (à materialidade biológica e cultural desse corpo), então trata-se de compreender 
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ao mesmo tempo porquê nós nos tornámos estes mesmos corpos dos quais a força 

do sujeito se ausentou e como poderia essa força tornar de novo» (Sichère, 1990: 

11). Elogio do sujeito e não os habituais lugares comuns sobre o "indivíduo", a sua 

grandeza e as suas virtudes, a partir do qual se designa, antes de mais, a aporia de 

um ideal formal e o esboroamento atómico dos corpos privados de subjectividade: aí 

onde uma racionalidade estreita e enganadora se obstina a falar do indivíduo ao 

mesmo tempo como uma realidade que ela idealiza e como um valor que lhe permite 

mascarar todos os actos. "Teoria do sujeito", não como natureza, essência, ou iden

tidade, mas como um tornar-se, um devir ao mesmo tempo arriscado, aventuroso 

(toda a biografia é, antes de tudo, aventura) e necessário (obedecendo às injunções 

dos códigos culturais, eles próprios em transformação): «o sujeito é o que se produz 

como singularidade a partir das forças corporais, segundo as leis de uma cultura» (ob. cit.: 

11,12). 

Tornando à evidência filosófica segundo a qual todo o pensamento se produz 

a partir e à medida de um corpo, é do jogo dos corpos que convém partir: um jogo 

logo à evidência social e comandado pelos códigos de uma cultura (postulado mate

rialista e histórico que justifica os discursos do etnólogo e do historiador sobre a con

sistência de toda a ordem simbólica). A subjectivação é a construção histórica des

ses corpos em sujeitos. 

Nesta sociedade do "espectáculo", uma desumanidade de base e uma gangs-

terização tendencial do corpo social, reconhece-se na dissolução dos códigos simbó

licos, da generalização de uma violência acéfala, lógica mundial de um terror visan

do populações desarmadas e mantidas na ignorância, que desenham a carta de um 

desastre mundial sem precedentes, que a nossa filosofia, misteriosamente, desco

nhece ou resiste a denunciar - diz o autor de Éloge du Sujet. Porém, para que a 

consciência de uma tal situação não reverta num nihilismo paralizante, ela tem de 

desaguar numa lógica de resistência que é política e subjectiva. 

Para Sichère, uma tal resistência é possível, na medida em que a lógica do 

"espectacular integrado" (Debord) não é uma lógica sem falhas: ela está, por seu 
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lado, à mercê do retorno do oprimido, do recusado; de um "efeito do real" cada vez 

menos domável e que, para além do horror ou da angústia, reconduz o sujeito a al

gumas certezas elementares. 

Tomando a literatura como essa palavra na qual se liberta a força da subjecti

vidade face a todos os poderes, como através de todos os saberes, o autor diz que 

não é face ao discurso impessoal das ciências, nem invocando a psicanálise que 

devemos decifrá-los, mas sob o pendor do dizer poético, aí onde se reconhece que 

é duma lógica da singularidade do sujeito que se trata: invenção do sujeito como 

ponto de resistência e afirmação de si - eis o que se proclama na literatura (é, no fim 

de contas, a lição de Barthes; a da voz única que insiste e cerca de luz as trevas, 

como em Proust), o que se proclama do mesmo modo no cinema de um Bresson, de 

um Bergman, de um Godard, capaz de resistir à desumanidade programada do "es

pectáculo" e de significar a crise em profundidade dos corpos e dos sujeitos, a au

sência cruel do outro. 

[Até agora, em toda a dissertação, a decisão de separar para, pretensamente, 

facilitar o tecido das considerações em volta das questões levantadas (Q) e das res

postas (R) da entrevista (em vez de continuar a consentir-me o trabalho subtil que 

regula a prática de deixar que as coisas se vão desvendando... ao ritmo da oportuni

dade inesperada do seu desvendamento), circunscreve-se a este capítulo. Não sei 

se, chegada aqui, quando os autores trazidos a terreiro parecem combinar-se (bem 

mais profundamente do que pude antecipar) no jogo eu-tu, com a resposta-reflexão 

(R13) de Sousa Santos acerca da questão do sujeito, deveria persistir nessa "ato-

mista" decisão. Mas há que, por uma vez, ser disciplinada]. 

Referindo-se a Foucault, Sichère (ob. cit.: 81) diz que o que a sua obra, ao 

mesmo tempo céptica e apaixonada, terá significado, não se concebe fora de uma 

cería perspectiva fundamental de resistência (sublinhado meu): esta vontade de 

interrogar a grande opacidade dos discursos e das racionalidades, de pôr em dúvida 
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a sua segurança e o seu poder de constranger, de se admirar, em suma, com o que 

parece aos outros evidente, e de encontrar, nessa mesma admiração, as fontes de 

uma arte de viver. 

Sobre o atraso do pensamento sobre o corpo (condição materialista-histórica 

de pensar o sujeito), o autor deixa-nos sobre o lastro da inquietação, da revolta, da 

coragem. 
«É certo que, sem transmissão de uma certa memória, o pensamento não saberia ter 

lugar; mas este pensamento não pensaria se ele não respondesse ao mesmo tempo às ur
gências de que é tecido este presente que ele habita: ele encontra-se, de certo modo, sem 
apoio (...), mas anuncia-se como essa palavra que, longe de toda a instituição, não 
pode se autorizar que de si própria; modesto no que ele conhece os seus limites e 
as suas condições; insolente ou soberbo já que não espera de ninguém a sua legiti
mação» (ob. cit.: 77). 

É na senda desta vontade de interrogar, mas na vez e na voz do sociólogo, que 

A. Touraine, em La Formation du Sujet (1995), nos confronta com as seguintes ques

tões: 

- Como unir na nossa acção o que nós somos, sexualidade e memória, língua e 

infância, e o que nós queremos ser, os produtores, os autores da nossa vida? 

- Quais são hoje as forças sociais culturais e políticas de recomposição deste 

mundo dualizado (objectivo/subjectivo), decomposto, no qual objectividade e sub

jectividade se tornaram universos estranhos um ao outro? 

- Como limitar ou controlar o que tenho descrito como aspecto central da decom

posição, a separação do universo dos objectos do das crenças, do mundo objecti

vado e das ditaduras da subjectividade que são os nacionalismos extremos, òs in-

tegrismos e as seitas? (ob. cit.: 26 e ss.). 

Para Touraine, a subjectivação é uma das faces da modernidade tão impor

tante como a racionalização mas tão separadas como as duas substâncias de Des

cartes. O sujeito define-se, antes de mais, pela dupla integração do mundo objecti

vado e do mundo das subjectividades. Dupla integração que é também uma dupla 

crítica e uma dupla libertação. 
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A nossa sociedade caracteriza-se, para lá de importantes inovações tecnológi

cas, por uma transformação da cultura ou seja, das relações entre o sujeito e a nature

za. 

Hoje, a tarefa do sociólogo - diz Touraine - deve ser a de fazer aparecer, en

tre os sistemas fechados sobre si mesmos e as estratégias dos actores isolados, o 

comprometimento do sujeito nas relações de produção cultural e nas suas manifes

tações políticas (ob. cit.: 44). E apostar numa reconstrução da análise sociológica: 

não a partir de ideias globalizantes, não a partir do alto, mas do que facilita o estabe

lecimento do laço entre o actor e o sistema. É por isso que a sociologia tem de dar 

um lugar central à ideia de sujeito, porque é a ideia de sujeito que permite combinar 

o universo da instrumentalidade com o das identidades. O que suscita resistências, 

já que remete para uma teoria não social da sociedade, em ruptura com Hobbes e 

com Rousseau (ob. cit.: 45 ss.): é preciso que nos interroguemos sobre a inversão, a 

transposição de perspectiva intelectual que nós vivemos há demasiado tempo. O 

pensamento social moderno repousou sobre a ideia de que o indivíduo, enquanto 

desejo, agressividade, necessidade, em si mesmo ilimitados, é guiado por um prin

cípio de prazer que deve ser reprimido, canalizado pela organização social, pela lei 

que define o interdito e os deveres. De Hobbes a Freud e a Durkheim, esta oposição 

entre a natureza e a cultura foi dominante e esta última foi referida como disciplina, 

sendo a metáfora mais divulgada a do jardineiro que talha as plantas e as árvores 

para que cresçam e se embelezem. Não mais do que a outra, mais antiga, que dava 

um lugar central à tradição e à lei divina. É por isso que estas duas perspectivas es

tão muito mais próximas uma da outra do que da presente reflexão que dá um lugar 

central à ideia de sujeito, na qual se define democracia pelo reconhecimento do ou

tro como sujeito e a procura na família e na escola de lugares de individuação, mais 

do que de socialização (cf. ob. cit.: 41). 

[Na verdade, é a individuação que dá lugar ao reconhecimento do outro. Mas 

essa condição de alteridade não se opera (nem opera) num vazio de inocuidade social]. 
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A passagem de uma visão a outra acontece, em grande parte, graças ao pen

samento Marxista - afirma Touraine - que substituiu a ideia de sociedade pela de 

classe dominante e de ideologia ou de aparelho de Estado, ao serviço de uma 

dominação social. Resta-nos reconhecer a ligação necessária que une a ideia de su

jeito à de relações sociais. A noção que estabelece essa ligação é a de movimentos 

sociais. Porque «um movimento social é um conflito central, guiado por um grupo 

que se afirma como sujeito, contra um adversário considerado ao mesmo tempo 

como obstáculo a este reforço e como incapaz de se comportar ele mesmo como su

jeito, conflito que deve permitir entrar numa sociedade onde todos se reconheceriam 

mutuamente como sujeitos» (ibid). 

A oposição à ordem dominante e aos que a gerem em seu proveito faz, ne

cessariamente, cada vez mais, apelo ao sujeito, na medida em que a dominação so

cial penetra cada vez mais profundamente os espíritos e as condutas (ob. cit.: 41). 

Democracia - diz A. Touraine - não é nem tolerância pura (da qual Marcuse 

teve razão em dizer que ela escondia muitas vezes uma vontade de hegemonia), 

nem afirmação de uma cidadania separada das relações sociais desiguais da socie

dade civil. «Ela é o conjunto das instituições que permitem o mais alto nível possível 

de reconhecimento do outro. Ela é a política do sujeito» (p. 39). 

Considerando os dualismos, cuja paternidade sempre enderessamos às duas 

substâncias de Descartes, também E. Morin, (Le Concept de Sujet», 1995) nos dá 

conta de que, desde que tentámos considerar de maneira determinista o nosso uni

verso, sociedade por um lado, indivíduo por outro, o sujeito desapareceu. «O meu 

espírito é cortado em dois», segundo o modo como vê o mundo: reflexivo-

comprensivo; científico e determinista. E Morin traça as linhas de uma interessante 

perspectiva cognitivo-informacional, para chegarão sujeito: 

Temos uma noção complexa de autonomia, de indivíduo ... mas, para chegar 

à noção de sujeito, é preciso pensar que toda a organização biológica necessita de 

uma dimensão cognitiva. Os genes constituem um património hereditário de nature-



230 

za cognitivo-informacional e é este património que detém o saber que programa o 

funcionamento da célula. 

O ser vivo, seja ou não dotado de um sistema neurocerebral, extrai informa

ção do seu meio e exerce uma actividade cognitiva inseparável da sua prática de ser 

vivo. Ou seja, sem dimensão cognitiva, não há vida. 

Esta dimensão cognitiva pode ser chamada de computação (ob. cit.: 48), que 

o autor define como tratamento de estímulos, de dados, de signos, de símbolos, de 

mensagens, não importa, que nos permite agir e conhecer tão bem o universo interi

or ao ser vivo, quanto ao seu universo exterior. Isto, segundo Morin, é capital, por

que a natureza da noção do sujeito contém a natureza singular da sua computação, 

desconhecida de todos os ordenadores (ordinateurs) artificiais que possamos fabri

car. Esta computação do ser individual é uma computação que cada um faz, ele pró

prio, por si mesmo, e para si mesmo. É um "cômputo". O "cômputo" é o acto pelo 

qual o sujeito se constrói, pondo-se no centro do seu mundo para o tratar, o conside

rar, e aí realizar todos os actos de salvaguarda, protecção, defesa, etc. 

Eu, é o acto de ocupação de um lugar (site) no mundo. E sobre ele dir-se-á 

que há um princípio "logicial" de identidade, que se pode resumir na fórmula: "Je suis 

moi".46 "Je" é o acto de ocupação de um site egocêntrico; "moi" é a objectivação do 

ser, da entidade que ocupa esse site. "Je suis mois" é o princípio que permite esta

belecer a diferença entre o "je" (subjectivo) e o "moi" (sujeito objectivado) e ao mes

mo tempo a sua indissolúvel identidade (Morin, ob. cit.). Dito de outro modo, a iden

tidade do sujeito comporta um princípio de distinção, de diferenciação e de reuni

ficação, em que ressoa a viagem de habitar o outro com que nos descobrimos a 

nós próprios. O olhar do "outro" que, sendo-me devolvido, é constitutivo do meu pró

prio olhar (à maneira da reflexão Bakhtiniana). 

Para o reconhecimento do outro como sujeito, Touraine toma o confronto do 

indivíduo consigo próprio, da sua vontade de ser actor, quer dizer, de transformar o 

seu'meio, para alargar o espaço onde ele se manifeste a si próprio como o ponto de 
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que é preciso partir. Nós não saímos do universo da subjectividade para entrar na 

intersubjectividade, afirma. Nós entramos cada vez mais no universo do sujeito, que 

não se confunde com o do indivíduo e da sua consciência de si próprio, a sua sub

jectividade. É em relação a esta construção do sujeito, sempre ameaçada, que ga

nha sentido o reconhecimento do outro como sujeito. E interroga-se sobre que senti

do dar a esta fórmula tão frágil que é subjectividade. Ela arrisca a degradar-se cons

tantemente em duas atitudes opostas e igualmente destrutivas. A primeira consiste 

em ver no outro uma figura do absoluto, o que é frequentemente o sentido do apelo 

aos direitos humanos: eu trato os outros como seres humanos, tendo os mesmos di

reitos. Mas este apelo aos direitos iguais de cada um soa oco, face às desigualda

des de facto (cf. Touraine, ob. cit.: 34, 35). 

(P. Bourdieu dirá isto mesmo, em referência à apreciação da teoria do "agir 

comunicacional" de Habermas e, de um modo geral, a todas as pretensões da razão 

escolástica para generalizar o que é particular a essa razão). 

A atitude oposta - continua Touraine - é a que reconhece e respeita sem re

servas as diferenças, a que vê em cada cultura um conjunto distinto de tal modo que 

não há normas universais, devendo limitarmo-nos a reconhecer a sua autenticidade 

e convicções que ela suscita, tanto quanto a sinceridade de toda a experiência esté

tica. E, metaforicamente, ironicamente, caracteriza assim esta segunda atitude: 

«O mundo já não deveria ser percebido como um mercado, 
mas mais como um museu onde nós passamos de sala em 
sala, respeitadores das culturas que nos são estranhas mas 
onde nós reconhecemos a profundidade da reflexão, a elabo
ração das técnicas, a disposição de seres humanos a sacrifi-
car-se por crenças ou formas de vida» (ob. cit.: 35). 

Ora este discurso transporta em si a dominação, tanto quanto o anterior, seja 

porque ele, com efeito, reduz uma cultura diferente aos limites que lhe impõe o mu

seu (conquanto o outro não nos possa fechar a nós num museu inverso), seja por-

46 A tradução literal será: "eu sou eu". Mas, da tradução contextual infiro que o sentido seja: eu me 
afirmo consciência de mim; eu me afirmo como eu (sujeito). 
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que o respeito pela diferença, o multiculturalisme» extremo, conduz à segregação 

porque não é verdade que o mercado e as tribos vivam lado a lado: o primeiro domi

na as segundas. E, referindo-se a Habermas, diz que, enquanto este se contenta 

com um patriotismo constituinte, que deixa um espaço à diversidade das culturas, 

para além do reconhecimento da autenticidade do outro, ele (Touraine) crê antes 

«na'necessidade de uma integração das culturas, quer dizer, do reconhecimento do 

outro, por cada um, não somente como diferença, mas também e, sobretudo, como 

portadora em si de uma tentativa de recomposição do mundo, de integração da raci

onalidade, da identidade e da liberdade do sujeito (...)» (ob. cit.: 37). 

«O diálogo das culturas toma-se possível somente quando reconhecemos em 

cada um uma combinação diferente dos mesmos elementos comuns» (ob. cit.: 37). 

Do ponto de vista de A. Touraine, para compreender esta sociedade é preci

so, então, passar de uma sociologia dos determinismos sociais a uma sociologia da 

liberdade da qual a ideia de sujeito é a pedra angular. 

«Chamo sujeito ao desejo de ser um indivíduo, de criar uma história pessoal, 

de dar um sentido ao conjunto das experiências da vida individual. Viver a sua vida, 

encontrar nela uma referência que esclareça (torne claros) os comportamentos parti

culares, mais do que segundo a pertença a uma categoria social ou a uma comuni

dade de crenças» (ob. cit.: 29). Mas, Monsieur Touraine, não sendo o sujeito uma 

natureza, como desligar esses comportamentos particulares, da pertença a uma ca

tegoria social ou a uma comunidade de crenças (mesmo na crença de que a ciência 

não é uma crença e se substitui absoluta e vantajosamente a estas)? 

Em todo o caso, o eu e o outro... sempre. Estes eu(s) que são o outro de 

cada eu. Mesmo em Bourdieu (para quem o acesso ao conhecimento das determi

nações sociais que pesam sobre cada eu, ou seja, as condições sociais de constru

ção do sujeito - conquanto que objectivável - é irrecusável), alarga-se a noção de 

espaço para nela se inscrever a relação paradoxal de dupla inclusão no espaço físi

co è no espaço social do eu. Espaço alargado para fazer entrar, «a par do espaço 

físico em que Pascal pensa», aquilo a que chama o espaço social, lugar de coexis-
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tência de posições sociais, de pontos mutuamente exclusivos que, para os seus 

ocupantes estão no princípio de pontos de vista. O eu que compreende praticamen

te o espaço físico e o espaço social (sujeito do verbo compreender, não se trata ne

cessariamente de um "sujeito" no sentido das filosofias da consciência, mas antes de 

um habitus, de um sistema de disposições) é compreendido num sentido completa

mente diferente, quer dizer, está englobado, inscrito, implicado nesse espaço: ocupa 

aí uma posição da qual sabemos (...) que se encontra regularmente associada a to

madas de posição (opiniões, representações, juízos, etc) sobre o mundo físico e o 

mundo social (Bourdieu, 1998b: 115). Diferentemente de Touraine, como se pode 

constatar. 

E sobre alguma crítica que lhe é dirigida a propósito dos determinismos, 

Bourdieu discorre: «Determinado (miséria), o homem pode conhecer as suas deter

minações (grandeza), e trabalhar para as superar» (ibid). 

Na compaginação destes diferentes modos de pensar e falar do sujeito, em 

todos ele se constrói na relação do eu com o outro; outro que se constrói sendo 

constitutivo do eu. 

E mais do que de diferenças de fundo dessa construção - como se, sob a 

mesma designação, de objectos de diferente natureza se tratasse - me parece an

tes que, para lá de diferentes opções filosóficas, em cada um, se privilegiam diferen

tes dimensões da mesma complexidade. A metáfora cartográfica de Sousa Santos -

escala - também aqui fará sentido diferenciador. Porque as diferentes escalas de 

observação e de análise aparecem naturalizadas, «(...) é por isso que muitos dos 

nossos debates científicos são falsos, na medida em que os cientistas estão a deba

ter em escalas diferentes. Provavelmente, até todos podem ter razão» (R5). E, no 

tom coloquial de uma entrevista, S. Santos refere que o próprio Marx usa metáforas 

para falar desse sujeito. A "classe", em si, é exactamente uma tentativa de mostrar 

como é que se criam sujeitos colectivos. 
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A nossa cultura criou uma série de tabus. Ao fazer o corte entre o eu episté-

mico e o eu empírico, desvalorizou toda a área do eu empírico que agora está a 

emergir. «Quando eu falo do sujeito e do corpo é toda esta emergência que esteve 

marginalizada, suprimida, submersa dentro de conceitos abstractos de subjectivida

de que não têm nenhuma possibilidade de hoje nos convencerem como sendo a an

coragem ou o fundamento das nossas certezas, quaisquer que elas sejam, por me

nores que elas sejam. E quando se fala de incerteza ainda mais, obviamente. 

Portanto, nem o sujeito universal, nem o sujeito singular; nem o sujeito indivi

dual, nem o sujeito colectivo, mas o que está entre» (R13). 

«A biologia, as neuro-ciências estão, de alguma maneira, a tentar ancorar no 

corpo e na corporealidade muitas das coisas que a filosofia e a sociologia ancoraram 

na sociedade e em outros lugares. Eu estou totalmente contra isso» - diz Boaventu

ra de Sousa Santos - «porque eu penso que, o mais importante nos corpos é o que 

está entre os corpos. É a relação. O Damásio nunca me vai resolver o problema, se 

eu estou apaixonado. Porque a paixão é dois corpos, e o que está entre eles não 

está em nenhum deles. E, não estando em nenhum deles, não pode ser reduzido 

aos neurónios e ao seu funcionamento. Portanto há um entre-corpos como há um 

entre-identidades que é fundamental para entender tudo isto» (R13). Afinal, a este 

(Bakhtiniano) "sobre fronteiras", S. Santos dá já expressão quando lembra que « (...) 

os objectos em si são menos reais que as relações entre eles» (1987: 34). E -

mobilizando ainda Um Discurso sobre as Ciências (p. 30) onde nos damos conta de 

que «chegámos ao fim do século XX com o desejo quase desesperado de 

complementarmos o conhecimento do conhecimento das coisas, isto é, com o 

conhecimento de nós próprios» - como ler este sentido da reflexividade, este 

desejo de reflexão epistemológica sobre o conhecimento, a qual desemboca no 

desejo de conhecimento de nós próprios, fora do quadro da reemergência do su

jeito? 
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Não sendo o sujeito uma essência nem uma substância, também não é uma 

ilusão. E reconhecer que ele é não só potencialmente actor, mas autor, capaz de 

computação/ cognição/ escolha/ decisão, sendo ao mesmo tempo produto e produ

tor, passa por uma reorganização conceptual que rompa com o determinismo clássi

co que tem largamente informado as ciências humanas. Se, no quadro de uma psi

cologia behaviorista é impossível conceber um sujeito, igualmente a ideia de sujeito 

não tem integrado os projectos das principais correntes sociológicas de tradição po

sitivista. Porque, não sendo o sujeito um ser, ele não se dá a ver directamente, es

capando à categoria de objecto empírico, já que não caracteriza nenhuma conduta 

social concreta. E, se no mundo científico, sob a dominação do paradigma cognitivis-

ta dominante, o sujeito é invisível, se se nega a sua existência, na filosofia, um sujei

to transcendental tem escapado à experiência, sem se o poder conceber nas suas 

dependências, nas suas fraquezas, nas suas incertezas. Pelo que é precisa uma 

noção complexa de sujeito que o possa pensar nas suas ambivalências, nas suas 

contradições, na sua centralidade e nas suas insuficiências. A. Touraine (1995: 56) 

afirma que «é preciso conceber o sujeito como aquilo que dá unidade e invariância a 

uma pluralidade de personagens, de caracteres, de potencialidades». 

No meio desta irredutível complexidade ... e a escola? - o (pretenso) altar da 

actividade cognitiva. Lugar de "ensujeitamento" (tomar-se sujeito) ou de "assujeita-

mento" (de aprendizagem da sujeição)? 

As sociedades nacionais esboroam-se por todo o lado e a utopia escolar, que 

sonhou fabricar cidadãos e trabalhadores conformes às normas da sua sociedade, 

está demasiado afastada dos problemas reais para suscitar ainda debates - reco

nhece A. Touraine (ibid). 

Que dirá S. Santos a este abandono da educação escolar (não circunscrito a 

Touraine) como tema de debate sociológico? (Q14) 

Mas S. Santos devolve-me a questão. E eu tomo o pulso ao desafio. E, já na 

zona de me entender com as respostas, começo pelo fim. Provavelmente, fora do 
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rumo que darei à minha relação com o conjunto das outras respostas. De todo o 
modo, funcionando, ao mesmo tempo, como prévio comentário geral ao conjunto 
das respostas, a partir do meu "campo". 

A resposta - isso mesmo. 

! 
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7 
O TEXTO DAS RESPOSTAS... EM TERTÚLIA 

Ao avizinhar as asserções que em S. Santos dão corpo às 
respostas, do que na sua obra escrita as pode completar, provocaremos 
(sobretudo) Bakhtine e Bourdieu a conversar. 

O mesmo espírito que constrói os sistemas 
filosóficos nos cérebros dos filósofos constrói 

o caminho de ferro com as mãos dos operários 
Marx e Engels 
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7.1. 
País da tarde 

j j (~\ esteriótipo é a palavra repetida, fora de qualquer magia, de 

" V_>/ qualquer entusiasmo, como se fosse natural, como se essa palavra 

que retorna fosse sempre milagrosamente adequada por razões diferentes, 

como se o imitar pudesse deixar de ser sentido como uma imitação: palavra sem 

cerimónia, que pretende a consistência e ignora a sua própria insistência» 

(Barthes, 1973:85). 

É a resposta-esteriótipo que, oferecida, testa a minha tentação. 

Decididamente, dou-me bem com Barthes. Ainda por cima me ajuda a 

designar o que eu queria crer como inverbalizável: a minha relação com a escola 

é um texto de fruição que, tal como o prazer, não é uma coisa simples. Não se 

pode falar dele, mas dentro dele. 

É, portanto, de dentro do desconforto do meu embate com um acto 

administrativo regulador dos meandros da educação escolar, que teço a trama 

da resposta ao respondente. (E com esta me ajusto à sua muito consequente 

formação em leis). 

«Porque é que esta minha maneira de pensar tem atraído tanto os pedagogos? 

Esta é a pergunta que lhe devolvo». (R14) 

Ciente de que Boaventura de Sousa Santos me devolve uma questão para a qual tem 

já resposta ("se não sabes, porque perguntas?'), é sobre a leitura de um seu poema 

{País da tarde) que a resposta se fará acontecer, no esforço de "desconstrução" de 

apenas um despacho ministerial (que a parte contém o todo, é bem ilustrado 

por este normativo, continente de um universal da ideologia de aparelho de 
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reprodução que é a escola), exemplar do exercício da gestão controlada da exclusão 

(conceito que S. Santos desenvolve em A Construção Multicultural da Igualdade e 

da Diferença e que me foi muito útil em trabalho de análise crítica desse normativo, 

logo após a sua saída - 1996), com efeitos tão subrepticiamente excludentes que 

depressa se naturalizou como medida "do mal o menos". 

Passado o "estado de choque" em que deixou quem (não muitos) lhe aperce

beu o tamanho do retrocesso, paulatinamente, a sua implementação vem-se alar

gando, generalizando, legitimado e naturalizado que vai estando o seu conteúdo. 

Na altura (1996), supus não ser possível (retracto-me do erro de previsão) 

que a sua aplicação passasse além de tímidas iniciativas que a si mesmas se reava

liariam, reconhecendo-se a pouca edificância do uso, ao nível da escola, de um tal 

instrumento de regulação controlada do sistema mais vasto de desigualdade e de 

exclusão ao nível da peça central da política cultural que o viabiliza: a escola. 

País da tarde 

a que se deve esta demora? 

Que luz é esta 

que não vem de dentro nem de fora? 

De supetão, um despacho ministerial47 parece adiar a convergência entre a 

atenção crítica e a intenção utópica com que Derrida (não marxista), configura uma 

retoma da herança anti-capitalista de Marx, em favor da reemergência da ideia de 

justiça. (Afinal, a análise dos mecanismos da produção capitalista feita por Marx 

permanece o núcleo necessário de qualquer tentativa para compreender as trans

formações maciças que têm varrido o mundo desde o século XVII, reconhece Gi-

ddens (não marxista). 

«A criação de currículos alternativos aparece, assim, como uma via inovadora 

e com inúmeras potencialidades na procura de soluções alternativas ajustadas á di-

Despacho 22/ME/96 



240 

versidade de casos que não se enquadram quer no ensino regular, quer no ensino 

recorrente» (Despacho 22/SEE/96 p.2 §5°). 

«(...) Assim, ao abrigo dos artigos 2o e T da lei n°: 46/81 de 14/10 determino: 
1. É permitido a criação de turmas com currículos alternativos aos do Ensino Bási

co regular ou recorrente, de acordo com o regulamento anexo» 
I 

Regulamento 
O presente regulamento aplica-se aos grupos específicos de alunos do Ensino 

Básico que se encontrem numa das situações: 

- Insucesso escolar repetido; 

- Problemas de integração na comunidade escolar; 

- Risco de abandono da escolaridade básica; 

- Dificuldades condicionantes da aprendizagem». 

País da tarde 
que escândalo é este 

que não sai deste recinto? 

Como descortinar o sentido do que se oculta na grande capa da naturalização 

e sagração de tudo o que tendo possibilitado um assombroso desenvolvimento cien

tífico, colado este ao desenvolvimento de um modo de produção que aprisiona o 

princípio da emancipação nas malhas do modo de regulação que melhor convém ao 

seu desenvolvimento, «expropriou a pessoa humana da capacidade de participar, 

enquanto actividade cívica, no desenvolvimento do mundo e na construção de re

gras práticas de viver sabiamente»? (S. Santos, 1994: 194) 

Então «compete à universidade criar as condições para que a comunidade ci

entífica possa reflectir nos pesados custos sociais que o seu enriquecimento pessoal 

e científico acarretou para comunidades sociais bem mais amplas» (S. Santos, ob. 

cit.: 194). É esta capacidade de reflexão comprometida que legitimará a continuida-
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de de uma instituição que não se pode demitir da promoção do reconhecimento de 

outras formas de saber e do confronto comunicativo entre elas, essa dimensão con-

tra-hegemónica ao carácter único e exclusivo do saber que produz. 

Em Para Abrir as Ciências Sociais - Relatório da Comissão Gulbenkian sobre 

a reestruturação das Ciências Sociais (1996), a dada altura, esclarece-se que a so

ciologia começou por ser uma actividade das organizações para a reforma da socie

dade e, levada a cabo fora das universidades, a sua grande preocupação centrava-

se no mal-estar e nos desequilíbrios vividos pelo número imparável de população 

operária urbana. «Ao levarem o seu trabalho para um ambiente universitário, estes 

defensores das reformas sociais acabaram, em grande medida, por abdicar da sua 

militância activa, em prol de medidas legislativas imediatas», mantendo-se, apesar 

de tudo, constante, o núcleo das suas preocupações: «com a gente comum e com 

as consequências sociais da modernidade» (ob. cit.: 37). 

É a gente comum que se aplicará o conteúdo normativo deste despacho. É a 

gente comum, caída nas malhas do desencontro com a vida, gente «ajustada à di

versidade de casos que não se enquadram quer no ensino regular, quer no ensino 

recorrente» (despacho cit.) e que, considerando a abrangência categorial do Regu

lamento citado, é uma considerável (e socialmente localizada) parte da população 

escolar portuguesa. 

É também no espaço das consequências sociais da modernidade que este 

documento se insere já que, num tempo de regulação pós-fordista, são os imperati

vos da dominância de uma racionalidade cognitivo-instrumental que, prestando-se à 

naturalização das separações que a fortalecem, dá cobertura à mercadorização da 

força de trabalho, das nossas vidas e dos nossos sonhos. Nisso se consente que, 

num mesmo acto administrativo, se fale de desenvolvimento do «espírito crítico, cria

tividade, sentido moral e sensibilização estética» (desp. cit.: p.1, §2) ao mesmo tem

po que se dá expressão ao enquadramento social de duas qualidades de diversida

de: uma diversidade de segunda - «a diversidade dos casos que não se enquadram 
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quer no ensino regular, quer no ensino recorrente»; em contraponto a uma diversi

dade de primeira: a que não incomoda a escola nas suas estratégias que «não se 

podem excluir do conceito de política social, ou seja, da terapia em larga escala para 

o problema estrutural da constituição e reprodução permanente da relação de traba

lho assalariado» (C. Offe, 1984); na sua prestação de apoio ao processo de acumu

lação capitalista, providenciando um contexto no qual a expansão continuada de 

Capital é aceita como legítima (J. Codd, 1988). 

Nesta bipolaridade se desvia a escola de se confrontar com a sua real diver

sidade e de, na riqueza de interacções positivas dela decorrente, se reedificar, numa 

reciprocidade em si mesma inclusiva e, à míngua da qual, se engendram os discur

sos necessários da solidariedade quanto baste. 

Devido a o Estado ter um interesse particular em promover a discussão públi

ca da política educativa, as suas exigências produzem vários documentos políticos a 

que se poderá chamar o discurso oficial do Estado (J. Codd, 1985, in Codd, 1988), 

em que a linguagem serve um propósito político, mascarando de interesse público o 

conflito social e as obrigações do Estado. 

Uma vez que as pessoas acreditam que as decisões políticas são o resultado 

de uma discussão pública participada, os documentos políticos que as veiculam pro

duzem efeitos sociais reais, através da produção e manutenção do consenso (J. 
Codd, 1988). 

No documento oficial aqui referido, lê-se no 2°§ da 1a página: 

«A mesma lei (Lei de Bases do Sistema Educativo) define ainda, como primei

ro objectivo do Ensino Básico assegurar uma formação geral comum a todos os por

tugueses, que lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e 

aptidões (...)». 
Mas no ponto II - Organização da formação - refere: 

«O Curso é organizado tendo em conta as condições em que ingressam os 

aluhos (...)» 
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A palavra curso aparece aqui a "trair" as intenções expressas anteriormente. 

E aparece na força de um referente que, ao constituir-se, é, de si exclusor em rela

ção ao âmbito da organização regular do Ensino Básico, em contradição com as in

dicações (de universalidade, referidas no documento) da Lei de Bases de que se faz 

arauto. 

Porque a linguagem é, por si, uma esfera da prática social e pode ser ela 

mesma apropriada enquanto instrumento e objecto de poder (J. Codd, 1988), se jus

tifica que, também aqui, nos detenhamos nela, como objecto de reflexão. 

A tradicional abordagem técnico-empiricista dos documentos oficiais dos or

ganismos do Estado é servida por uma conveniente visão idealista da natureza da 

linguagem, que a toma como veículo transparente de transmissão de informação, 

pensamentos e valores, nela se favorecendo a produção de consensos legitimado

res do poder do Estado. 

«A linguagem é simultaneamente o único modo de ser do pensamento, a sua 

realidade e a sua realização» (J. Cristeva, 1983: 17). Um objectivo importante da 

análise desses documentos é, na sua desconstrução, desocultar as contradições e 

omissões neles contidas, os processos ideológicos que neles, estruturadamente, se 

escondem. O discurso, enquanto «manifestação da língua na comunicação viva (...) 

implicando a participação do sujeito através da fala, designa qualquer enunciação 

que integre nas suas estruturas o locutor e o auditor, com o desejo de o primeiro in

fluenciar o segundo» (Cristeva, 1983: 21 ss). 

Sendo a linguagem uma prática que se realiza na comunicação social e atra

vés dela, como realidade material, participando no mundo material, levanta, por isso, 

problemas com o que lhe é exterior: a natureza, a sociedade, que existem sem a lin

guagem, apesar de não poderem ser nomeadas sem ela. 

Na relação da linguagem com a sociedade, a ideologia está inscrita no discur

so e «inclui todos os meios cuja significação serve para manter relações de domina

ção» (Codd, 1988). 
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Só uma abordagem materialista do funcionamento da linguagem pode escla

recer a função mediadora do discurso no exercício do poder e do que se oculta por 

detrás de um texto: a linguagem não é unicamente um instrumento de comunicação 

ou mesmo de conhecimento, mas também um instrumento de poder - como, insis

tentemente, o têm mostrado a obra de Foucault e de Bourdieu. E o que se torna 

mais problemático [a linguagem é sempre problematológica: ela é sempre função da 

dualidade questão/resposta (Carrilho, 1995: 78)], é o poder ser consentido (ideologia 

hegemónica - Gramsci) e penetrar a própria consciência (constituindo-se material da 

construção da própria subjectividade), através do seu exercício por disposições, téc

nicas, análises e discursos. 

J. Codd (1988) cita Foucault, quando este se refere ao conhecimento como 

produto das relações de poder, e esclarece que estas são sempre mediadas pela 

produção, acumulação, circulação e funcionamento de um discurso, o qual, veicu

lando estruturas de comunicação distorcidas e falsas construções de validade social, 

nelas se constitui em micro-tecnologias de poder. 

Sobre a construção da subjectividade, a análise de S. Santos (1994: 220) 

pode ser complementar do que acima se refere: 

«A natureza do consumo metamorfoseia-se. Para além de que 
alguns objectos de consumo não têm qualquer existência mate
rial (as imagens digitais, p. ex.), a retracção da produção em 
massa e a gradual substituição pela clientelização e personali
zação dos objectos, transformam estes em características da 
personalidade de quem os usa e, nessa medida, os objectos 
transitam da esfera do ter para a do ser». 

E esclarece que o novo subjectivismo é objectístico, sendo o culto dos objec

tos o ersatz da intersubjectividade. 

I 
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«Estas transformações são de tal modo profundas e arquetípicas que, para 

dar adequadamente conta delas, é necessário proceder a transformações também 

profundas e arquetípicas na teoria sociológica» (ob. cit.: 220). 

M. Archer em Sociologia para um só mundo acentua também esta preocupa

ção de se encontrar uma nova variedade de conceitos para teorizar os processos 

decorrentes da globalização como processo multifacetado, em que a interconexão 

ao nível da estrutura, da cultura e da acção humana é paralela ao esbatimento das 

fronteiras disciplinares tradicionais para que remetia a sua abordagem. 

No meio dessa procura de variedade teórica está a tarefa de especificar como 

os mecanismos globais combinam com circunstâncias regionais, no fascínio de aco

lher o imprevisto (resultante da "filtragem" local do global e da repercussão do resul

tado desta no global), incorporando-o na concepção de novas e diversificadas trajec

tórias. 

Preocupadamente, Archer (ob. cit.) refere-se a outra linguagem, outra cultura 

- a informática - cujas implicações universais são maiores, mais profundas e mais 

importantes do que as da Revolução Industrial. Com uma sociologia desatenta açs 

fenómenos sociais decorrentes destas implicações, sem crítica social e cultural (que 

só a reintrodução do sujeito humano no centro da sociologia pode reactivar), o impe

rialismo da racionalidade instrumental não terá restrições. 

No contexto da sociedade da informação, mediação é a palavra-chave do contro

lo. 

Até aqui (no contexto do Estado-nação) os mecanismos de dominação eram 

mais claros entre instituição forte e instituição fraca. Hoje, o espaço do controlo onde 

trabalham as tecnologias está entre uma e outra, o que se traduz no aumento da efi

cácia do controlo. 

Insinuam-se novos e mais obscuros mecanismos de controlo social e a con

cepção que tínhamos de poder é insuficiente para a sua análise. Como já se tornou 

proverbial nos discursos sobre esta temática, quem manda não tem rosto e quem 

obedece nem sabe que está a obedecer. À arquitectura do mundo global, em que as 
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antigas categorias economia, cultura, política, perdem sentido discriminativo, está 

associada a emergência da democracia electrónica. E espreita o perigo de o espaço 

das estradas da informação em que ela assenta ser dominado pelos grandes grupos 

económicos que controlam a globalização da economia, através das empresas 

transnacionais (ETNs). E o que podia ter a mágica de nos aproximar pode, mais uma 

vez, acentuar a separação. 
No meio de tudo isto, há alguma vantagem em instituições, como o Estado, 

estarem em crise? 
A palavra crise induz, por si, um duplo poder significante: perigo; oportunida

de. E tudo o que é humano contém, no seu nascimento, o gérmen do seu fim. Como 

refere Wallerstein (1990), o sistema capitalista, sendo histórico, tem um ciclo de vida, 

portanto, pode cessar pela conjunção de um conjunto de contradições paralizantes. 

Mas é também um sistema baseado numa lógica específica de acumulação sem fim 

do capital. Como os sistemas se movem em direcção à sua morte natural, estão em 

transição para um futuro incerto. A própria incerteza é, por um lado, libertadora, por 

outro, desconcertante. Como pensar uma tal transformação? Negando o processo 

da "morte" sistémica ou, em vez disso, dando as boas vindas ao processo de "nas

cimento" sistémico? - pergunta-se o autor, face à natureza ambivalente da própria 

incerteza e à finitude e renovação do funcionamento sistémico. 

É assim que O Capital é uma obra subversiva, ao apontar, na sua linguagem 

de ruptura e de começo, «a "revolução permanente" que supõe a ruptura do que liga 

a permanência à presença substancial e, de maneira mais geral, a toda a ontologia» 

(Blanchot in Derrida, Espectros de Marx, p. 46). 

Abandono das grandes narrativas? Forçosamente, no advento de uma nova 

época (S. Santos fala em crise civilizacional), as narrativas légitimantes que, desde o 

século XVIII escoravam o pensamento e a acção dos homens, não escapam ao re

forço da interrogatividade da linguagem, em si mesma sinal epistemológico de pro

cura de adequação teórica aos "novos tempos". Mas elas são constitutivas da nossa 

utopia, e nas novas sínteses socio-culturais encontram o seu lugar e o seu significa-
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do: não há dialéctica sem incorporação das contradições nas fases posteriores. É 

nesta rechamada à dialéctica que se renova o potencial reflexivo do discurso político 

de Marx: «é a urgência do que anuncia, vinculada a uma exigência impaciente e 

sempre excessiva, já que o excesso é a sua única medida: assim, ao chamar à luta 

(coisa que nos apressámos a esquecer), ao recomendar a "revolução permanente" e 

ao designar, sempre, a revolução, não como uma necessidade a prazo, mas como 

uma iminência, pois é carácter próprio da revolução não oferecer demora, se abre e 

atravessa o tempo, fazendo com que se a viva como experiência sempre presente» 

(Blanchot, in Derrida, 1995: 47). 

País da tarde 
Quem são os pioneiros desta causa? 

Esta iminência, esta urgência, não passou despercebida ao capital que, cor

tando o passo ao trabalho, se antecipa em fazer correr na direcção do fortalecimento 

das condições internacionais de acumulação capitalista, o fenómeno da globaliza

ção, mediado pela revolução tecnológica para a qual Marx antevia outro destino: 

uma sociedade do lazer, em que o trabalho não fosse mais fonte de alienação, de

sarticuladas que fossem as condições de exploração do homem pelo homem. 

Mas a contingência sela sempre as nossas crenças, os nossos desejos, as 

nossas vidas. Ironicamente, tudo o que aconteceu podia ter acontecido de outro 

modo. A desarticulação deu-se do outro lado da barricada: o lado que, com a sua li

bertação, pensava libertar também o opressor, na construção da grande promessa 

da modernidade: num só mundo, uma só humanidade, livre da exploração, da 

opressão e da alienação. 

Nos países do Centro do Sistema Económico Mundial, onde a consciência de 

classe por parte do operariado era forte, o Estado Providência emerge no modelo de 

desenvolvimento dominante do pós-guerra: o Fordismo. Garantida a protecção soci

al, instalada a cultura do consumo, a relação da classe operária com o poder torna-
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se uma relação imotivada para a revolução. A linguagem da conquista do poder 

(para ser usado no desmantelamento das classes sociais e do Estado que as garan

te) deu lugar à do poder de compra. E este, aumentando à medida que a produtivi

dade aumentava, impedia o crescimento do desemprego... isto quando as economi

as eram relativamente autónomas. «O compromisso social-democrata amarrou de 

tal maneira os trabalhadores e a população em geral à obsessão e às rotinas da 

produção e do consumo que não deixou nenhum espaço para o exercício da auto

nomia e da criatividade» (S. Santos, 1994: 214). 

Apesar disso, em 68 fez-se Maio. 

Mas, aos desafios dos anos sessenta, o capital responde com a difusão social 

da produção que em si engendra a desterritorialização e reterritorialização sectorial 

do trabalho (descontextualização, na acepção de Giddens, 1982: 16) e as condições 

de isolamento político das classes trabalhadoras na produção. Isolados, incapazes de 

se organizar mundialmente para responder à mundialização da organização do capital 

«os trabalhadores não são classe operária, são força de trabalho» (S. Santos, 1994: 

215)48. 
Com a internacionalização dos processos produtivos e dos mercados, e a 

crise ecológica global a que este modelo conduziu, a solução fordista entra em crise. 

É nos reflexos locais desta crise global que se inscrevem ideologicamente as 

"soluções" avançadas por este Despacho 22/96 que agora retomo mais directamen

te, se bem que nada do que aqui foi referido lhe seja alheio. Como escreve Foucault 

(1972) todo o sistema educativo é um meio político de manter ou modificar a apro

priação dos discursos, com o conhecimento e poder que trazem com eles. 

O discurso veiculado por este despacho é um discurso instrumental ao exer

cício do poder. «O problema essencial aqui (...) é que os papeis sociais e o conhe

cimento geral na escola possam ser impregnados de formas materializadas de trans-

48 No quadro da globalização da economia, a desarticulação do campo do trabalho e concomitante 
com o mercado livre e a movimentação rápida de capital, tecnicamente fora do controlo de qualquer 
Estado-nação O livre trânsito de capital financeiro, liberto que é de impostos, propicia que, ja em 
meados dos anos noventa, a sua circulação fosse (segundo dados da CGTP) 58 vezes maior do 
que a circulação de mercadorias. 
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formação em mercadoria» (Fritzel, 1987), ou seja: «a questão central diz respeito ao 

problema de como os conhecimentos e as aptidões - valores educativos em uso -

são transformados numa força potencial de trabalho para transformar em mercado

ria» (ob. cit.). 

A organização das forças produtivas, assente na separação taylorista entre os 

que pensam e os que executam, enquanto pilar da regulação fordista, veio a mos-

trar-se, até do ponto de vista capitalista, insatisfatória. Não que o capitalismo alinhe 

em que «o mesmo espírito que constrói os sistemas filosóficos no cérebro dos filóso

fos, constrói o caminho de ferro com as mãos dos operários» (Marx e Engels, Sobre 

a Literatura e a Arte: 14, 245). O que neste caso faz emergir o discurso da aproxi

mação entre a concepção e a execução (e a formação centrada no local de trabalho) 

é que os engenheiros concebem máquinas cada vez mais caras e os trabalhadores 

não qualificados têm cada vez mais dificuldade em utilizá-las eficazmente. 

Apesar disso, é o favorecimento das condições dessa separação (concep

ção/execução) que se patenteia neste despacho. Temos o nosso tempo próprio 

(semi-periférico) de aperceber, de fazer acontecer, de moldar ao local o global. Uma 

diacronia des-sincronizada com o Centro e com a Periferia. É assim que sofremos a 

crise do fordismo sem por nós terem passado as suas benesses. 

País da tarde 
em que direcção estamos parados? 

« - Organização da Formação 

4. À formação escolar é acrescida uma formação artística vocacional, pré-

profissional ou profissional, consoante se considere pedagogicamente aconselhável, 

que permita uma abordagem no domínio das artes e ofícios, das técnicas, das tecno-

49 Após o 25 de Abril o Estado Providência teve em Portugal um aspecto residual, auto-promovido e 
assumido pela centralidade do Estado, e não resultante do confronto entre trabalho e capital. 
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logias em geral ou ainda a clarificação da experiência e dos conhecimentos que o 

aluno possua» 
( . . . ) 

«Considerando ainda, que o ano de 1996 foi proclamado o "Ano Europeu da 

Educação e Formação ao longo da vida" e que à respectiva Comissão Nacional 

compete, designadamente, promover uma maior cooperação entre as instituições de 

educação e formação e os agentes económicos» 

( . . . ) 
V - Entidades promotoras 

M - ( . . . ) 
- Escolas do Ensino Oficial ou do Ensino Particular e Cooperativo com autonomia 

ou paralelismo pedagógico, em partenariado com outras entidades públicas ou 

privadas, que assegurem componentes de formação artística e tecnológica ou 

vocacional e profissional, em particular os Centros de Formação Profissional. 

- Outras entidades, designadamente Centros de Formação Profissional, empre

sas, autarquias, associações, em partenariado com o Ministério da Educação e 

Ministério para a Qualificação e Emprego» (desp. cit.) 

Não sei se quando o despacho se arroga um potencial inovador (bem deseja

ria saber aqui descobrir e praticar os poderes da ironia) se identificará com a inova

ção introduzida pela reforma de 1948, referida por Sérgio Grácio (1986, in Stoer, 

1994), que teve a sua grande expressão na criação do Ciclo Preparatório do Ensino 

Técnico, com «características de orientação profissional», para assegurar a ascen

são dos mais aptos de entre os assalariados, «um meio de ascensão social para as 

classes populares, ascensão em todo o caso limitada pela própria natureza do ensi

no técnico» (Stoer, 1994). 

Não podemos esquecer que, «para legitimar o poder da classe dominante, o 

Eslado tem que se preocupar também com a classe dominada, sendo as soluções 

para responder aos problemas mutuamente contraditórias, com larga expressão no 
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Sistema Educativo» (C. Offe, 1984). Só que aqui (no despacho) se refinam as preo

cupações de orientação profissional, em relação à "inovação" de 48, antecipada que 

está a possibilidade de organização do "Curso" ao nível do primeiro ciclo do Ensino 

Básico. A referência a este nível de ensino, no ponto respeitante à avaliação (III -

Avaliação 10.1) não deixará passivo quem veja neste documento oficial uma oportu

nidade de retorno da "paz" às turmas bem sucedidas na sua relação com a escola, 

extirpadas que sejam do que incomoda. 

O "novo progressismo" (referido em Stoer, 1994) de professores pressurosos 

em responder às exigências tecnológicas e assim combaterem os "inimigos da mu

dança", pode, aqui, ter uma palavra legitimadora destas (e doutras) medidas. Afinal, 

a formação dos professores é cautelosa no modo como tende à construção de cida

dãos (os alunos) que ao Estado, «enquanto fornecedor imediato de educação» (Da

le, 1988), melhor convenham. Tudo em nome de "uma aprendizagem permanente" 

que Ball (in Stoer, 1986) identifica com as novas exigências na indústria e, neste 

despacho, se traveste de um estilo quase filantrópico: «1996, proclamado o Ano Eu

ropeu da Educação e Formação ao longo da vida ...» 

Brindados durante várias gerações com uma "meritocracia mitigada" (Grácio, 

in Stoer, 1994), um certo mês de Abril haveria de nos devolver o engenho e o alento. 

E o combate às desigualdades sociais teve, na unificação do ensino secundário 

(como tentativa de inverter o papel da escola na reprodução das desigualdades so

ciais, inscrita no desenvolvimento de uma escola democrática), uma elevada expres

são. E todo o movimento de renovação da escola, por essa altura desencadeado, 

confirmava «o papel vital da educação e da cultura na construção e manutenção de 

uma sociedade democrática» e que «para o ensino ser democrático tem de ser par

ticipado e igualitário» (Stoer, 1986). 

Ameaçado o Estado no seu papel de garante das condições de acumulação, 

a reposição da "normalidade" faz-se sentir na escola com a assumpção (tardia) da 

meritocracia inscrita no projecto de modernização social e económica. 
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Na lógica da regulação pós-fordista «as escolas são cada vez mais concebi

das como unidades produtivas comerciais, sendo normal que as escolas possam e 

devam aprender com a indústria» (Ball, in Stoer, 1994). E um refinamento dessa ló

gica defende que as escolas públicas sejam mesmo empresas. 

Esta lógica de mercado, na base das reformas educativas, funciona como es

tratégia de classe para a reprodução das vantagens e desvantagens relativas de 

classe social (ob. cit.). 

Também a reforma educativa portuguesa não escapou a esta influência ins

trumental. E é também em documentos oficiais como este que se confirma que as 

políticas não servem automaticamente a classe capitalista: «o que o Estado protege 

e sanciona é uma série de relações institucionais e sociais necessárias à dominação 

da classe capitalista» (Offe, 1984). 

Ao promover o partenariado na organização destes "cursos" com entidades 

(as empresas) cujo compromisso de vida não é certamente com a emancipação, 

mas com a regulação, no fortalecimento do seu princípio de mercado, levanta-se um 

mundo de questões de entre as quais saliento, por um lado, a recuperação que o 

Capital faz das reivindicações dos movimentos que o contestam, e da apropriação e 

distorção do discurso da autonomia, da criatividade, da liberdade que as expressam; 

por outro, a facilitação dos mecanismos de reprodução da estratificação social conti

da no fenómeno de transmutação do Estado em sociedade civil... estratificada. 

É assim que, na sequência de reestruturações decorrentes da mundialização 

da economia, a colonização do princípio de Estado pelo princípio de Mercado co-

ocorre com o apelo deste ao princípio da Comunidade, em nome da participação, da 

solidariedade, da autonomia. A dimensão ideológica envolvida neste apelo é dupla

mente útil à legitimação do descomprometimento do Estado em relação à protecção 

social devida aos cidadãos, ao mesmo tempo que se oculta o fortalecimento, 

aparentemente contraditório, da sua intervenção na economia - Estado Providência 

das Empresas, como o designa S. Santos. 
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O Estado expande-se sob a forma de sociedade civil, fazendo parecer que se 

retrai. Com os efeitos perversos antevistos por S. Santos (in Stoer, 1994) de o con

trolo poder ser exercido sob a forma de participação social, a violência sob a forma 

de consenso, a dominação de classe sob a forma de acção comunitária. A um maior 

autoritarismo face ao operariado, corresponderá (segundo o mesmo autor) uma mai

or diligência face às exigências macro-económicas do grande capital. 

A regulação pós-fordista induz a correspondência entre os processos de ensi

no/aprendizagem e o processo de trabalho na indústria e a correspondente reestru

turação do currículo, da pedagogia, da avaliação e da gestão, no estabelecimento do 

"mercado educativo", na forja de uma cultura global do consumo, com cliente certo 

no aluno/cidadão consumidor local. 

No caso deste despacho, não é, obviamente, de uma revisão global das es

tratégias de um aparelho do Estado que se trata. Se bem que não se possa delas 

excluir, trata-se de um ajustamento que na hora serve (o escândalo do abandono 

maciço do ensino básico obrigatório, que não se reconhece - e por isso não a pode 

gerir - na diversidade socio-cultural que o habita), insensíveis que nos tornemos aos 

custos em destruição da auto-estima, aos efeitos das profecias auto-realizadas, ao 

potencial directo de reprodução de uma ordem social injusta, à negação da oportu

nidade de partilha de diferentes modos de construir e sofrer a vida, à exclusão explí

cita mas que, ainda assim, no discurso se auto-legitima. 

País da tarde 
a quantos metros estamos do deserto? 

«O novo modelo de avaliação dos alunos do Ensino Básico (...) prevê a apli

cação de medidas de compensação educativa, traduzida no desenvolvimento de 

programas específicos e ou alternativos (...)» (desp.cit., §3°, p.2) 
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«12. Aos alunos que venham a concluir com aproveitamento os cursos orga

nizados ao abrigo do disposto no presente despacho, será passado certificado com

provativo, do qual constarão as áreas disciplinares e as disciplinas frequentadas. 

13. Aos alunos que venham a concluir um ciclo de escolaridade básica com 

aproveitamento será passado, sempre que solicitado, o respectivo diploma». 

Ou seja: a certificação a que se refere o ponto 12, marcará a "diferença" dos 

seus destinatários em relação aos do ponto 13, no confronto com o mundo do traba

lho que não deixará de a utilizar para naturalizar a violenta assimetria da distribuição 

de recursos e de poder. Para já não falar no que qualquer reformista julgaria impen

sável no Portugal pós Abril: a impossibilidade de prosseguimento de estudos, a partir 

do tal certificado. 

Em relação à primeira parte deste último extracto do Despacho, a significação 

operacional de "compensação" materializa-se em face de um referente em défice. É 

que não é fácil estar-se aberto a captar estilos de vida que têm como prioridade es

tratégias de sobrevivência descoincidentes com o que temos por bem e por normal. 

Já não parece tão difícil assim separar, categorizando. Como refere Étienne Shweisguth 

(in Wiviorka, 1995), o estado das estruturas e das representações políticas e sociais 

pode dar uma grande força a certas categorias e impô-las aos membros da sociedade. 

Considerando, por um lado, a existência de vários racismos, como defende 

Bourdieu (1984), e, por outro, a forte expressão cultural ("racismo diferencialista"-

Taguieff, 1995) que ele tem nos dias de hoje, não é difícil que o racismo «possa 

atravessar certas instituições sem que nenhum dos seus membros tenha de o as

sumir pessoalmente de modo explícito ou consciente» (Wiviorka, 1995). 

As conexões entre as teorias que apoiam a psicologização dos comportamen

tos (considerados inadequados em relação às imposições da cultura oficial da esco

la) e as práticas administrativas, utilizam uma linguagem técnica em que se realiza a 

produção de um reconhecimento pericial que, circulando para dentro e para fora da

quilo que lhe diz directamente respeito, produz, pelo fenómeno da "reflexividade da 
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vida social" (Giddens,1982), efeitos não controláveis por quem, não dominando esse 

saber (e linguagem) pericial, lhe está sujeito. Com espaço aberto ao exercício de um 

poder discriminador (discricionário?) em que se confunde hoje a incapacidade da 

escola para gerir positivamente a diversidade, com categorizações, cujo alargamento 

classificatório exponencial se vem, reflexivamente, convertendo em novas (e social

mente legitimadas) estratégias de selecção social. 

A vida não é separável do conhecimento humano sobre ela e «a apropriação 

do conhecimento não ocorre de forma homogénia mas é muitas vezes diferencial-

mente acessível aos que se encontram em posição de poder» (Giddens, 1982: 19). 

Não controlamos o impacte desse conhecimento sobre a vida social pois a reflexivi

dade bloqueia a previsão do alcance das consequências pretendidas. «O conheci

mento afirmado pelos peritos reúne-se ao seu objecto (em parte e de muitas e varia

das maneiras), alterando-o» (ob. cit.: 34). Bourdieu, em Questions de Sociologie, re

conhece que, sendo o racismo da inteligência um racismo das elites e um dos mais 

subtis, o modo eufemístico como ele hoje se expande tem, na aparente cientifização 

do discurso, o seu veículo: se o discurso científico é invocado para justificar o racis

mo da inteligência - diz Bourdieu - não é somente porque a ciência representa a 

forma dominante do discurso legítimo; é também e, sobretudo, porque um poder que 

se crê fundado na ciência requer naturalmente à ciência que fundamente o poder 

(ob. cit.). 

O confronto por que está a passar a instituição escolar com algumas das con

sequências da modernidade (a irrupção de gente desprovida de disposições que a 

escola tacitamente exige) ilustra bem que « o racismo é uma doença da modernida

de. Esta não aceita facilmente a diferença e transforma-a em desigualdade. Destrói 

os ofícios e as corporações e substitui-os por um salariado hierarquizado em níveis 

de qualificação e de remuneração» (Touraine, in Wiviorka, 1995) para que a escola 

predispõe. Porém, «a diferença não é inteiramente transformada em desigualdade. 

Uma parte é transformada em exclusão, em nome do carácter inassimilável de cer

tos comportamentos culturais» (Touraine, ob. cit.). 
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É para esta dura reflexão que remete a possibilidade de, logo desde o primei

ro ciclo do Ensino Básico se poder, na escola, construir explicitamente, e com legiti

mação legal, uma turma aparte, constituída em curso aparte, com currículo 

aparte, com regime de assiduidade que pode ser aparte, com avaliação aparte. 

Na conveniente recuperação do que é caso social em caso psicológico (no di

zer de Bourdieu, 1984), se alude neste documento oficial a medidas relativas ao En

sino Especial para apoiar a implementação destes Cursos, em vez de se as reanali

sar, mesmo no que diz respeito ao sector para que foram criadas, como seria dese

jável se não sofressem de uma radical desactualização as referências que nele são 

feitas às indicações da Unesco sobre o assunto: a Conferência Mundial da Unesco 

de 1994, faz uma completa viragem no que diz respeito à implementação de currícu

los alternativos: «em vez de proporcionar experiências de aprendizagem sepa

radas para grupos de crianças especiais, os professores das escolas regulares 

devem procurar maneiras eficazes de proporcionar um currículo comum que 

tenha em conta as diferenças individuais dos alunos» (Unesco - Materiais de 

Formação de Professores para Escolas Inclusivas)50. 

E tudo isto selado pelo assentimento dos pais (desp. cit., ponto 12.2). 

A proclamada e, no discurso, desejada interferência da família nas decisões 

escolares é, neste caso, exemplar, da distorção da realidade através do discurso, de 

que, insistentemente, fala Foucault. 

Face à linguagem que serve o poder do conhecimento pericial, estes pais colo-

cam-se, por força do efeito social da violência simbólica decorrente do "duplo arbitrário 

cultural"51, na posição "one down" na relação assimétrica que mantém com a escola. 

50 Os materiais de formação de professores para escolas inclusivas (Unesco) são, a este respeito, 
esclarecedores: «O focar a atenção em determinados alunos, desta forma individual, acaba por 
conduzir à divisão da população escolar em tipos de crianças que devem ser ensinadas de modos 
diferentes ou mesmo por diferentes tipos de professores. O resultado é o desvio da atenção da 
questão central que consiste em saber como é que o ensino pode abranger a diversidade dos alu
nos Isto verifica-se porque as necessidades especiais são caracterizadas como uma tarefa técnica, 
que exige técnicas , pessoal e recursos especiais». (...) «Os alunos com NEE são artefactos do cur
rículo tradicional». 
51 Conceito de Boudieu, referente à selecção e inculcação de valores da cultura dominante. 
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Afinal, a modernidade, através do Estado-nação, eliminou as estruturas de 

mediação (em que se incluem as estruturas comunitárias, a família), não sabendo 

tratar com as particularidades. 

Marx sustenta que «a sociedade capitalista - cuja estrutura tornou mais visí

vel o papel da evolução das forças produtivas e das relações sociais de produção na 

formação das sociedades - tornou mais opaco e obscuro o papel do parentesco e 

da religião, dissimulando, sob princípios da "igualdade jurídica dos cidadãos", as re

lações de domínio e de exploração sobre as quais se baseiam a sua economia e as 

suas formas de poder e cultura» (Godelier, 1995: 136). 

Se quisermos atentar nos estractos sociais de proveniência dos abrangidos 

por estes currículos alternativos, confirmaremos, sem dificuldade52, que estes pais, 

não tendo controlo sobre a instituição escolar, apesar disso, em geral não se demi

tem e, por isso, vivem (dramaticamente) o conflito incontornável gerado na consci

ência da imprescindibilidade da escola, cujos mecanismos materiais e simbólicos53 

escapam completamente ao seu controlo. E assim ficam à mercê de selarem, com o 

seu nome e o seu assentimento, decisões que lhes são profundamente alheias. 

País da tarde 

que doutor profundo 

escreve a nossa estravagância 

em latim diário? 

I 
A ideia-chave da economia capitalista é, no dizer de Wallerstein (1990), a Cul

tura, enquanto resultado das nossas tentativas histórico-colectivas de lidar com as 
contradições, as ambiguidades, as complexidades das realidades socio-políticas 

52 Uma nossa investigação, em que a problemática dos efeitos da escola no funcionamento do sistema 
familiar era central, confirmava o quadro da "incomunicação" nessas relações, da auto-censura protecto
ra, das indecisões amedrontadas, por parte dos pais, num fundo opaco de incontornável mal-estar. 
53 «Mecanismo é uma categoria intermédia entre a teoria e a descrição - um padrão causal identificável 
que entra em jogo sob certas condições, geralmente desconhecidas» (Elster, J., 1994 Justiça Local: 26) . 
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deste sistema. O etnocentrismo, enquanto "cruzada conceptual do ocidente" , acen

tua a relevância epistemológica do percurso dessas tentativas. A separação Taylo-

rista entre conceptores e executores; a despolitização (simplificadora) do espaço da 

produção, assentam na descomplexificação da realidade individual e social, tendo a 

apoiá-la a estratégia positivista em que se revê a compartimentação do real, ou seja, 

a sua simplificação arbitrária, na linha de «dividir e classificar para , em função disso, 

estabelecer relações sistemáticas entre o que se dividiu» (S. Santos, 1987). O que 

se inscreve num paradigma da reversibilidade, da previsibilidade, em que o controlo 

e a ordem, garantes de estabilidade, permitem manipular, para melhor dominar: a 

natureza e - não tendo a ciência sido capaz de gerir reconstrutivamente os excessos 

prometidos e os défices cumpridos (ob. cit.) - o homem, subtraído ao seu contexto. 

Nas antinomias ideal/real, espíririto/corpo, simbólico/material, como instru

mentos de controlo ideológico, assenta, segundo Wallerstein (1990), o jogo dialécti

co universal/particular onde se forjam, no plano mundial, os meandros inter-estatais 

e intra-estatais da integração geográfica de um vasto conjunto de processos de pro

dução, num tipo único de divisão do trabalho. Nestes meandros se tece a estrutura 

onde a determinação e o livre arbítrio, variavelmente doseados e combinados, resul

ta em diferentes modos de conhecer e sentir o mundo. A cultura é esse processo 

social, «situado na intersepção do universal com o particular» (S. Santos, 1995). 

« - A minha raça sou eu, João Passarinheiro 

- Minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada 

homem é uma raça, senhor polícia» (Declarações do vendedor de pássa

ros - Mia Couto). 

Os mecanismos diferenciais do crescimento das pessoas e dos grupos, feito 

da originalidade combinatória dos mesmos materiais de construção ("somos feitos 

da' matéria das estrelas"), dão à unidade humana essa natureza comunicacional em 

Guia-Unesco para a formação de professores para Escolas Inclusivas. 
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que na razão, feita que é também da matéria das emoções, arquitectamos um hori

zonte de igualdade, de fraternidade, de liberdade (a ordem não é arbitrária) mas 

também - e até lá no tempo - o caminho da desigualdade substantiva, de recriadas 

opressões e bastante desamor. 

Todo o desenvolvimento é o desenvolvimento de aspectos que se contradi

zem - como o afirmava Marx. 

O papel contraditório dos Estados-nações, defendendo no exterior a diversi

dade cultural, enquanto internamente favorecem a homogeneização e a uniformiza

ção, activando os "meios de violência" que a modernidade lhes conferiu - «força po

licial, sistema educativo, meios de comunicação social, e muitas vezes através de 

tudo isto» (S. Santos, 1995) - tem desempenhos muito diferentes no Centro, na 

Periferia ou na Semiperiferia do Sistema Mundial. Como esclarece Marx, uma 

mesma realidade pode estar na origem e ser produto de desenvolvimentos muito 

diversos: o afastamento dos produtores dos seus meios de produção resultou , na 

antiguidade romana, numa plebe ociosa mas, nos séculos XVI e XVII, este mesmo 

processo de separação originou uma classe de trabalhadores assalariados 

(Godelier, 1995: 135). E numa crítica muito profunda aos postulados evolucionistas, 

afirma que «toda a evolução é um movimento contraditório porque gera contradições 

presentes na origem que, desenvolvendo-se, se opõem ao seu ponto de partida e 

acabam por suprimi-lo. As possibilidades de desenvolvimentos distintos de uma 

mesma realidade não derivam somente das contradições internas a essa realidade, 

mas das circunstâncias, do "ambiente histórico" no qual essa realidade existe e 

coexiste com outras» (Marx, ob. cit.: 135). 

É para a complexidade deste desenvolvimento contraditório, para esta su

pressão do ponto de partida, que remete o ponto de chegada às tentativas de um 

olhar não linear (uma dicotomia é sempre uma simplificação arbitrária do real) sobre 

as relações estrutura-cultura, e para não alienar desse olhar o exame da importante 

questão do interesse comparado de infra-estruturas e supra-estruturas nas relações 

de causalidade histórica e cultural. É que também na diversidade de matizes deste 
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debate, a angularidade materialista, tal como no caso da linguagem, pode ter uma 

função desocultadora do carácter socialmente construído de antinomias (materi

al/espiritual, cultura popular/cultura erudita) que, culturalmente apercebidas são, ain

da que de modo diversificado, estruturalmente motivadas e determinadas: tal como 

«as obras de arte têm um suporte material, para produzi-las, se recorre a instrumen

tos e técnicas que não são radicalmente diversos dos usados nas outras acções 

humanas», os objectos utilitários têm também uma potencialidade estética (Richard 

Bucaille et. al., 1989:31). 

Estrutura e cultura serão dois termos antitéticos ou complementares? Ou ha

verá entre eles uma relação de decorrência? O topos do seu encontro/desencontro 

efectiva-se por síntese dialéctica, por negação da negação ou na convergência que 

tende a encontrar (nos interstícios da sua mediação) a forma de uma unidade supe

rior? 

Esta discussão é também o nervo das controvérsias que rodeiam a questão 

(a falsa questão?) da igualdade e da diversidade e das políticas para a efectivar ou 

para a mascarar. Parafraseando Bobbio (1995), os homens são entre si tão iguais 

como desiguais. Porque não valorizar o que os aproxima em vez do que o que os 

separa? Como se deixou já aludido, as desigualdades sociais e económicas não são 

de raiz natural mas social, portanto elimináveis. Uma certa forma de conceberas po

líticas educativas, exalta o que torna as pessoas desiguais, o que as não aproxima, 

o que as separa. E não é fatal que a escola continue a ser um espaço privilegiado de 

produção e reprodução dessas desigualdades, se a reflexão sobre o papel que o Es

tado reserva aos professores no processo de definição das posições e distribuição 

dos indivíduos nos sistemas sociais, fazendo parte do seu quotidiano, os vier a in

comodar. E a esclarecer para o reconhecimento da igualdade como um valor nuclear 

e cimeiro. 

Ao abordar a correspondência entre estruturas mentais e sociais, Bourdieu re

fere que o "habitus", funcionando como categorias de percepção e de apreciação ou 

como princípios de classificação, produz não só as práticas, como também as repre-
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sentações através das quais opera a classificação das práticas dos outros e do pró

prio, ou seja, um sentido do seu lugar e um sentido do lugar dos outros na estrutura 

social. Este reconhecimento do lugar de cada um na estrutura social é condição de 

não reconhecimento da verdadeira natureza das posições diferenciadas que os 

agentes ocupam na estrutura social, isto é, na distribuição diferenciada do poder 

(Bourdieu, Choses Dites: 22). Com base nestas considerações, Bourdieu vê na aná

lise sociológica da construção das estruturas mentais um instrumento de libertação, 

permitindo questionar a acção pedagógica e o sistema de interacções que se esta

belece na escola, procurando, por detrás do "visível", o "invisível" que o determina 

(ob. cit.). Num desafio à sociologia e à necessidade social das Ciências Sociais; e à 

quota parte de invenção de futuro que lhes cabe no "reencantamento do mundo". 

Interrogada epistemologicamente a estratégia positivista, o alerta vem do va

zio ético decorrente da absorção da ciência pelo modo de produção capitalista e im

põe (a possibilidade de catástrofe ecológica, sem retorno, não é ficção) a recondu

ção da ciência aos seus contornos emancipadores, auto-desapropriando-se da con

dição de "instância moral, para além do bem e do mal". 

Para S. Santos (1995) a crise é tão profunda que é pertinente falar em mu

dança civilizacional e é possível que estejamos já num período de bifurcação na 

acepção de Prigogine: «pela flutuação de energia, potencia-se uma mudança quali

tativa no sistema, menos entrópica» (I. Prigogine e I. Steinger, 1986: 380). «A activi

dade científica não pode, sem violência, ser separada do mundo a que pertence» ( 

Prigogine, ob. cit.: 41). A ruptura dos mecanismos estruturais de ajustamento abre, 

na opinião de S. Santos (1995), um vasto terreno de experimentação social. E, 

desactualizada que se vem mostrando a acção das tradicionais formações de 

oposição à ordem capitalista, a intervenção no campo dos princípios, o ensaio de 

hipóteses de trabalho no terreno social, parecem poder vir a afirmar-se como um 

caminho subtil e produtivo de exercício de uma cidadania participativa. Mas 

Wallerstein (1990) alerta para que, enquanto os movimentos anti-sistémicos 

permanecerem na ambivalência sobre a orientação ideológica do nosso Sistema 

Mundial, enquanto estiverem inseguros quanto à forma de responder ao sonho 
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liberal, podemos dizer que eles não 

estão em posição de travar uma guerra contra as forças que defendem a desigual

dade no mundo. 

Enquanto isto, que papel o dos intelectuais? 

Retomando o locus scholae e, enquanto nele se não adere a um conceito 

mais vasto de ciência que retome as "causas finais" em vez das "causas eficientes", 

aposto no estilo questionante de Bourdieu e na retoma da dinâmica problematizado-

ra, que terá sido o traço mais específico do questionamento socrático: 

«Devemos perguntar-nos qual é a contribuição que os in
telectuais trazem ao racismo da inteligência. Seria bom estudar 
o papel dos médicos na medicalização, quer dizer, na naturali
zação das diferenças sociais, dos estigmas sociais, e o papel 
dos psicólogos, dos psiquiatras e dos psicanalistas na produ
ção de eufemismos que permitem designar os filhos dos sub-
proletários ou dos emigrantes de tal maneira que os casos so
ciais tornam-se psicológicos e as deficiências sociais, deficiên
cias mentais» (Bourdieu, Questions de Sociologie: 267). 

E também o papel dos professores que, acriticamente, aceitam essas catego

rizações (ou as reclamam), no desperdício do privilégio de inventar os modos de, na 

articulação dialéctica dos determinantes macro-estruturais com os fenómenos con

textuais, se comprometer com o conhecimento-emancipação, construção integrada 

local/global, um saber ético, político e estético. 

A escola, sendo um lugar político, é um lugar de acção pública e de formação 

de sujeitos, num contexto de diversidade e de conflito, que em nada colide (como j 

muitas vezes se quer fazer crer) com o discurso igualitário que é em si próprio global 

porque é o discurso da aproximação e da reciprocidade. 

A reflexão retoma aqui a função de activar a imaginação sociológica para uma 

agência humana que espreita em cada um de nós a oportunidade de não ser uma 

simples coisa da técnica, da política, da história. 
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Trabalhando com a violinista Anne Sofie Mutter, o maestro Herbert von Kara

jan dizia-lhe que ela não iria nunca encontrar as soluções com o arco, mas com a re

flexão. 

País da tarde 
Quantos mais anos são precisos 
para passar o que passou? 

Apercebe-se então que o pensamento de Boaventura de Sousa Santos atraia 

os pedagogos críticos: como o próprio sugere (R14), em primeiro lugar porque a His

tória da Educação é uma história de dominação de um certo paradigma, que 

consente a um dado conhecimento o privilégio institucional de se arvorar como o 

conhecimento único que vale a pena conhecer. O que significa que ele não pode 

existir por si. Ele existe destruindo todos os outros. 

Essa criação destrutiva da escola é praticamente inerente ao projecto da Es

cola Moderna (R14). 

«No momento em que venho falar de uma crise paradigmática; no momento 

em que esta crise paradigmática é, por um lado, uma crise da própria sociedade, 

mas também dos conhecimentos, ponho naturalmente em crise e em discussão o 

papel da escola. De outras instituições, por certo. Mas o papel da escola... e talvez 

mais o papel da escola do que qualquer outro. Porque o papel da escola é aquele 

que faz a junção entre os dois paradigmas, isto é: é onde se ensina a viver numa 

certa sociedade; é onde se dá uma certa forma de conhecimento para se funcionar 

socialmente dentro de um certo paradigma social. 

Ora se eu ponho em causa, quer o paradigma social, quer o paradigma do 

conhecimento, no cruzamento desta problematização está, exactamente, a escola 

institucional» (R.13). 
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É este pensamento único, verdadeiro, exclusor de todos os outros que, no 

tom da sua contestação, em formulações alternativas, percorre o sentido de todas as 

respostas (R.) desta entrevista. Dito de outro modo, S. Santos como que "enviesa" o 

sentido das questões levantadas, para despir os fenómenos sociais em que elas as

sentam dos efeitos do conhecimento e linguagem dominantes e, no tecido da sua 

natureza construída, deixar a nu a condição contingente e circunstancial de todas as 

certezas, de todas as verdades. "Enviesamento de superfície" no sentido primordial 

da dissertação, ou seja: da leitura das questões, ele apercebe o núcleo de preocu

pações que lhes dá origem. É assim que, decorrendo de questões de conteúdo dife

renciado, mas nem por isso desligáveis entre si, as respostas tomam caminho e se 

encontram na encruzilhada do diálogo intercultural. Como utopia, já se vê. Mas «a 

utopia é o sonho exacerbado. É a febre do estádio mais elevado do humanismo, da 

poética e da filosofia. Utopia que, ao invés da megalomania, só acontece, com ver

dade, assente no real, é um movimento extremamente eficaz da inventiva dos ho

mens. Uma vez posta em acção, configura a análise dinâmica mais real da realida

de política e social. 

Só é utopista quem sofre as frustrações e os desencantos dos sistemas e se 

lança nos espaços universais em busca das soluções para o paraíso perdido ou, o 

que é mais certo, ainda a haver. 

Não se angustia com a probabilidade da impossibilidade, antes, faz dela uma 

nave de futuro, onde os tempos convencionados se fundem numa só dimensão, a do 

imparável movimento para a frente. 

Utopia não é uma ilha; pelo contrário, ela constitui a própria imensidão do po

ema, que o mesmo é dizer do infinito preditivo» (Rosa Soares Nunes, 1996). 

Tomo alguns estudos Bakhtinianos em apoio a esta preocupação dominante 

de S. Santos, com o diálogo emancipador entre culturas. Tanto mais que ela vem em 

reforço da "hipótese" da Centralidade da comunicação na obra de Boaventura de 

Sousa Santos, enquanto título desta dissertação. 
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7.2. 
Ouvir vozes em todas as coisas 

Bakhtine 

D iálogo plural: alargando as asserções que em S. Santos dão corpo às res

postas, ao que, na sua obra escrita, as pode completar, provocaremos (entre ou

tros) Bakhtine e Bourdieu a conversar, como o previne a apresentação deste capítulo. 

Os meus comentários inscrevem-se numa espécie de cumplicidade de sensi

bilidades, no eixo aberto pelo texto das respostas. Mas, mais do que comentar, trata-

se de o "nuancear" e prolongar. 

«Estou mais preocupado com os efeitos das coisas, hoje em dia (...) os quais 

não têm sequer dignidade nem teórica nem analítica (...). Uma boa ciência é uma ci

ência causalista (...). O pragmatismo tem sido uma inspiração para ver as coisas 

pelo lado prático das consequências» (R1). 

Nesta resposta, S. Santos, assumindo a sua condição pragmática, clarifica a 

sua identificação com John Dewey e o que o distancia de Rorty, subentendendo-se, 

da sua parte, a leitura de uma evolução no pensamento deste filósofo do pragma

tismo que não vai no sentido de favorecer as transformações sociais por que pugna 

S. Santos. E, de um polo em que o designava, juntamente com Habermas e Gada-

mer, como um dos maiores filósofos da ciência do século XX (S. Santos, 1989: 27), 

nesta entrevista situa o seu pragmatismo, sobretudo o dos últimos textos, como que 

revendo-se numa apologia da sociedade liberal como a melhor solução, porque é a 

sociedade da tolerância que é também a sociedade da indiferença: uma ausência to-
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tal de engajamento para coisas que não existem mas que poderiam existir em ter

mos de projecto de sociedade (R1). Contrariamente à concepção de Dewey que, 

essa sim (no entender de S. Santos), viabiliza uma articulação com o sentido da uto

pia, dando lugar a utopias realistas, para tentar analisar as iniciativas projectuais do 

próprio S. Santos. 

«Portanto, não se pode ser rortyano e utópico ao mesmo tempo. E a minha 

ideia é combinar as duas coisas»: o pragmatismo e a utopia (R1). E S. Santos ilustra 

com os detalhes da sua intervenção em projectos multiculturais, acentuando o seu 

optimismo na via da resolução dos problemas concretos dos grupos sociais domina

dos, revendo-se na centralidade da comunicação como sua preocupação domi

nante: «O meu papel, como eu o vejo, é o de facilitador e intercomunicador de todos 

esses movimentos» (R1 ). 

Num artigo de Stephen Stoer e António Magalhães (2001) em que se confron

tam o "anti-anti-relativismo" de Clifford Geertz e o "anti-anti-etnocentrismo" de Ri

chard Rorty, através do estudo comentado de dois artigos desses dois autores, a 

certa altura refere-se Rorty, a propósito da sua crítica ao purismo relativista dos "wet 

liberals", dizendo este que a relativização das culturas tende a acabar na sua sepa

ração, por assumpção das diferenças que as distinguem umas das outras: «Além da 

fossilização da cultura à qual esse processo conduz, é manifestamente impossível a 

sua realização numa época de globalização em que as culturas são "condenadas" a 

confrontar-se umas com as outras». Tudo bem. 

Mas serão as culturas que se fossilizam em resultado do posicionamento relativista 

de quem as descreve ou será essa fossilização tributária de quem se separa do real 

para o descrever? 

Quer alguns académicos o queiram ou não, a vida é dinâmica e são eles que 

muitas vezes incorrem numa descrição cristalizadora, em recorrência de um episte-

mocentrismo escolástico: passando por teórico o que tem a lógica da prática - diz 

Bourdieu (1998b: 47, 48) - a teoria sincroniza (destrutivamente) o que na lógica da 
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prática é diacrónico. E Bourdieu esclarece melhor que é nas escolhas não feitas da 

prática científica comum, mais que nas profissões de fé epistemológicas ou deonto

lógicas que se manifesta o inconsciente escolástico e a "teoria do conhecimento do 

espectador" (como diz Dewey) que esse inconsciente implica: pondo, de certo modo, 

o seu pensamento na cabeça dos agentes actuantes, o investigador dá o mundo tal 

como o pensa (quer dizer, como objecto de contemplação, representação, espectá

culo) pelo mundo tal como este se apresenta aos que não têm tempo (ou desejo) de 

se retirar dele para o pensar; coloca no princípio das práticas dos outros, quer dizer, 

na "consciência" deles, as suas próprias representações espontâneas ou elabora

das, ou pior, os modelos que teve de construir para dar razão das práticas dos ou

tros (Bourdieu, 1998b: 43). 

Em A Ideologia Alemã, sobre as ideias dominantes serem as da classe domi

nante, Marx e Engels, a propósito da divisão do trabalho - como uma das forças 

fundamentais da história - se manifestar também no interior da classe dominante, 

referem: 
«Uns são os pensadores dessa classe, os ideólogos activos, 
capazes de se elevarem à teoria, que tiram a substância princi
pal das ilusões que essa obra elabora sobre si própria, enquan
to os outros têm uma atitude mais passiva e mais receptiva pe
rante esses pensamentos e essas ilusões, porque são os 
membros realmente activos dessa classe e têm menos tempo 
para se dedicarem a ilusões e ideias acerca de si próprios», (t. 
V: 35-38, 
in Sobre a Literatura e a Arte, 1974: 23). 

Vem ao caso esclarecer que este recurso a Bourdieu, tendo-me sido suscita

do por Rorty, decorre, curiosamente, da crítica directa de Bourdieu a Geertz, numa 

ilustração do viés a que se pode prestar a observação do mundo pelo antropólogo. 

Referenciando The Interpretation of Culture, Bourdieu diz que Geertz (1973), na sua 

descrição cerrada de uma luta de galos, atribui generosamente aos balineses um 

olhar hermenêutico e esteta que não é mais do que o seu próprio olhar (Bourdieu, 

1998b: 44). É um viés generalizável à Scholè e ao que, nesse âmbito, se promove 

de dissociação confusa entre o real e a sua representação. 
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Os autores do artigo em referência, destacam que o anti-anti-etnocentrismo 

de Rorty se desenvolve a partir da distinção entre um etnocentrismo de pura rejeição 

do diferente (etnocentrismo hard), e um etnocentrismo soft que, para Rorty, exprime 

o conteúdo do seu posicionamento anti-anti-etnocentrista, ilustrando-o «através da 

metáfora de uma comunidade constituída por casas que têm as suas janelas aber

tas para o exterior, comunidade essa sem pretensões de ser a melhor ou a mais ra

cional das comunidades, mas que, ao mesmo tempo, defende os seus valores como 

os únicos capazes de orientar o seu projecto» (Stoer e Magalhães, 2001). 

Os argumentos de Geertz e Rorty esclarecem-se melhor com a transcrição, 

neste artigo, dos comentários de um e de outro ao caso, contado por Geertz, de 

«(...) um índio americano com uma doença de rins que se inscreve para tratamento 

numa máquina de hemodiálise. Ao mesmo tempo, ignora a ordem dos médicos para 

não ingerir mais bebidas alcoólicas. Poucos anos depois morre, presumivelmente 

por causa da sua recusa de parar de beber» (Rorty, 1991, ob. cit.). 

Se para Geertz o desfecho duro deste caso constitui um dilema moral para os 

médicos, como para todo o pensamento ocidental iluminista (de que estes são um 

produto socio-cognitivo), confrontados que são com valores e comportamentos hos

tis aos seus, para Rorty o fim da história é encorajador, uma vez que, incluído o índio 

nos mecanismos normais de atendimento médico, os médicos americanos provaram 

que a justiça nos EUA funciona na base das necessidades dos cidadãos e não por

que as decisões sejam tomadas por "cunha" ou por activação de mecanismos liga

dos à detenção de poder político. 

Por mais que se queira ignorar a informação sobre uma realidade, cuja com

provação empírica nos chega quotidianamente, pelas vias mais diversas, sobre o 

serviço público de saúde (ou de educação) nos EUA (que levava Bronfenbrenner, 

em 1996, numa conferência em Portugal, promovida por uma associação de apoio à 

criança, ligado à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a considerar-se 

persona non grata nos EUA por, nos seus estudos quantitativos, poder denunciar 

que os EUA têm os melhores serviços de saúde ... para quem tiver dinheiro para os 
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pagar; os melhores serviços de educação... para quem os poder pagar), é difícil di

gerir o pragmatismo homogeneizante de Rorty para quem, tão simplesmente, o ín

dio, cidadão americano, precisava de tratamento; foi inscrito nas listas de espera dos 

cidadãos que esperavam o mesmo tipo de tratamento e, quando chegou a sua vez, 

foi tratado como todos os outros (ob. cit.). 

Como o referem os autores do artigo em referência, no caso do índio ameri

cano, a argumentação de Rorty, separando mecanicamente a existência de "agentes 

de amor" e "agentes de justiça", ambos desejavelmente actuantes numa sociedade 

democrática, acaba por naturalizar as desigualdades, dissociando a fraternidade da 

liberdade e igualdade, condenando o índio americano a um quadro cultural subalter

no. A pretexto de substituir a universalidade dos ideais por ideais locais e cultural

mente determinados, Rorty acaba por defender ideais baseados nos valores e nas 

práticas dos países dominantes e, face à «defesa da co-igualdade de "quadros" de 

compreensão fundamentalmente diferentes» (Shweder, ob. cit.), a sua argumenta

ção naturaliza a hegemonia de um dos "quadros" - o quadro de valores e de práticas 

dos países do Atlântico Norte. 

A diferença, na análise de Rorty, pode não invadir o lugar a partir do qual é 

pensada. Do seu ponto de vista, se calhar, nem convém que invada. Na metáfora da 

comunidade com as janelas abertas, mais parece que se abrem as persianas mas 

se mantêm os vidros cerrados, a precaver a contaminação do exterior. E aproveita-

se o efeito da reflexão da luz para manter um quadro de observação hegemónico, 

unidireccional, que não dá oportunidade ao objecto de ascender à condição de sujei

to, nem ao sujeito a vontade de se objectivar e, assim, laborar numa intersubjectivi-

dade que se objective no confronto da diversidade de olhares eu-tu no lugar que tem 

sido da dicotomia sujeito/objecto. E sem o qual continuaremos a 1er a diversidade 

humana, não no seu conjunto, mas a relativa às "outras culturas", como se essas di

ferenças fossem entre duas mentalidades, duas naturezas, duas essências (a nossa, 

' capaz de estudar "os outros"; e "os outros", objectos do nosso estudo) - «onde, na 
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realidade, se está perante uma diferença de dois modos, socialmente edificados, de 

construção e compreensão do mundo» (Bourdieu, 1998: 42). 

Mais do que anti-anti-etnocêntrico quer parecer-nos escandalosamente etno-

cêntrico o puro aplauso desta ciência e da civilização de que ela é o mais lídimo re

trato. Por mim, não me constrange renegar uma civilização que se erege e fortalece 

na amputação e na destruição de tudo quanto é outro que não se lhe sujeite. Estão 

aí as provas, se é disso que a ciência precisa para ser verdade: a África e os negros; 

a América e os índios; o Rhuanda; agora e na hora, o Afeganistão e a Palestina. E 

aqui, na humilhante e dolorosa convivência entre quem nada é porque nada tem, 

com quem é, porque tem o que lhe cabe a si e aos outros. E não se lhe chama rou

bo. Chama-se, judiciosamente, acumulação de capital. Uma vez mais, Bourdieu: de 

todas as formas de "persuasão clandestina", a mais implacável é a que é exercida, 

muito simplesmente, pela ordem das coisas (in Ramonet, I. 2002). Além da dinâmica 

da vida - do que parece acontecer "por si" - o capital tem todos os poderes para 

fazer acontecer "para si". 
A concluir o artigo que temos vindo a referenciar, Stoer e Magalhães sublinham 

que 

«na sua defesa de comunidades exclusivas, Rorty parece 
subestimar os efeitos do processo de ocidentalização que, as
sociado com a globalização, rasga todas as culturas. Tem-se 
testemunhado nos últimos tempos o aumento da violência que 
se reclama de uma comunidade que apela a uma identidade 
que visa o restabelecimento do unanimismo perdido ou a cria
ção de uma nova homogeneidade. Trata-se, paradoxalmente, 
de uma guerra pela explosão da diferença para poder procla
mar, posteriormente, a diferença: isto é, destrói-se o multicultu-
ralismo local para poder defender-se a diferença a nível nacio
nal ou regional». 

E esclarecem: «não é a questão de atraiçoar o espírito do iluminismo que está 

em causa com a proposta de Rorty, é a questão de uma promessa da modernidade 
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não cumprida: a realidade de um mundo (cada vez mais) desigual que o anti-anti-
etnocentrismo de Rorty tem a tendência para naturalizar» (ibid: 43). 

Já John Dewey, «além de ser um grande pedagogo e um grande filósofo, foi 
um homem extremamente comprometido com lutas sociais, algumas das quais ex
tremamente perigosas para ele, nomeadamente em relação a Cuba» - diz Boaven
tura de Sousa Santos (R1); ele que, atribuindo este destemor consequente a Dewey, 
tem também muito de João Sem medo55, capaz de saltar o Muro que separa a vida 
pachorrenta, da floresta onde tudo pode acontecer (mesmo os enganos e desenga
nos), e onde está escrito este aviso: É PROIBIDA A ENTRADA A QUEM NÃO AN
DAR ESPANTADO DE EXISTIR 56 

55 As Aventuras de João Sem Medo -
reira(1963) 
56 ob. cit.: 13 

Panfleto Mágico em Forma de Romance 
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7.3. 
A possibilidade do impossível 

J OHN DEWEY tinha uma concepção não liberal do pragmatismo. E é essa 

que eu, de alguma maneira adopto» (R1). Em coerência, «estou, neste 

momento a dirigir um projecto internacional (...) (Portugal, Colômbia, Brasil, África do 

Sul, índia), em que tentamos ver as alternativas que estão a surgir em várias partes 

do mundo. Alternativas concretas que, antes de terem sido realizadas, pareciam 

utópicas, inconcebíveis. E, no entanto, são cooperativas de mulheres, são movimen

tos de camponeses (...). Uma série de lutas sociais que têm essa dimensão pragmá

tica, no sentido em que não há nelas a ideia da construção de uma grande narrativa 

sobre o futuro da sociedade, mas procuram resolver problemas concretos de grupos 

dominados, marginalizados, oprimidos, em diferentes partes do mundo. E o meu pa

pel, como eu o vejo, é o de facilitador e intercomunicador de todos esses movi

mentos» (R1), assim se reclamando «a presença e a voz do crítico pós-colonial, as 

quais, segundo Bhabha (1994), foram usurpadas pelos críticos ocidentais» (S. San

tos, 2002a: 31). 

Referenciando o mesmo autor, S. Santos (ibid) dá conta da necessidade de 

se interromperem eficazmente os discursos hegemónicos ocidentais que, através do 

discurso da modernidade, racionalizaram ou normalizaram o desenvolvimento desi

gual das histórias, das nações, raças, comunidades ou povos. E refere Spivak 

(1996) para quem a função do crítico pós-colonial consiste em contribuir para destru

ir a subalternidade do colonizado expressa no silêncio, sendo a fala (sublinhados 

meus) a subversão dessa subalternidade (ob. cit.: 31). O que recoloca o intelectual 
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(pós-colonial) no lugar do trabalho, em várias frentes, de exigência do restabeleci

mento das condições de comunicação, «desfazendo o espaço subalterno» (Spivak, 

ibid), pela retoma da voz cidadã no espaço social, político e cultural que tem sido do 

silêncio. 

Como atrás referimos, Foucault lembrava que o papel dos intelectuais é o de 

permitir que a consciência e o conhecimento dos trabalhadores entrem no sistema 

de informação e circulem, ajudando outros trabalhadores e não trabalhadores a 

tomar consciência do que se passa. Tal como Bourdieu, em La Misère du Monde: 

uma tribuna de quem não tem voz - como pude ouvir de viva voz. 

Das consequências para as causas - «Estou mais preocupado com os efeitos 

das coisas do que com as causas das coisas, hoje em dia. Penso que vivemos numa 

sociedade em que temos tido grande lucidez a respeito das causas, mas muito pou

ca a respeito dos efeitos, os quais não têm sequer dignidade nem teórica nem analí

tica. Uma boa ciência é uma ciência causalista, não aquela que prevê efeitos, ou 

efeitos que não são directamente mediados pela acção científica» (S. Santos - R1); 

Das causas para as consequências - «É preciso pedir aos logismos a revela

ção das causas estruturais que as palavras e os sinais aparentes não desvelam, a 

não ser velando-os» (Bourdieu, 1999: 734). 

Linhas concorrentes, com encontro marcado. 

Porque hoje é Janeiro de 2002,57 a voz de Bourdieu que S. Santos subscreve

ria: 

«O mundo político fechou-se pouco a pouco sobre si, sobre as 
suas rivalidades internas, os seus problemas e os seus riscos própri
os (...). Os governantes são prisioneiros de um ambiente tranquilizan
te de jovens tecnocratas que frequentemente ignoram quase toda a 
vida quotidiana dos seus concidadãos e a quem ninguém recorda a 
sua ignorância. (...) 

No entanto, estão aí todos os sinais de todos os mal-entendidos 
(...), mal-estares inexpressos e muitas vezes inexprimíveis, que a 
visão estreita do "político" não pode perceber nem assumir. 

57 Bourdieu morreu a 23 de Janeiro de 2002 
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Uma política realmente democrática deve obter os meios de esca
par da alternativa da arrogância tecnocrática, que pretende fazer a 
felicidade dos homens, apesar deles» (Bourdieu, 1999: 733, 734 -
sublinhados meus). 

Temos então o silenciamento, a percorrer a voz preocupada de S. Santos e 

dos críticos pós-coloniais que convoca; mas também a de Foucault e de Bourdieu. 

Como se irá vendo (e já disso se tem vindo a dar conta), o texto das respos

tas da entrevista, do ponto de vista de uma análise de conteúdo clássica, enquadra-

se em três grandes categorias - o diálogo intercultural; os silenciamentos; a tradu

ção - desdobradas de um grande tema aglutinador - o multiculturalismo - numa im

bricação que não se deseja aqui perturbar, antes favorecer nos seus efeitos de pro

ximidade do real complexo a compreender: como já se deixou perceber, não é por 

essa opção categorial que temos caminhado. Ela é importante, mas como implícito 

que (paradoxalmente?) regula um percurso que se deseja teoricamente complexifi-

cador. 

Se, ao contrário de Boaventura de Sousa Santos, não tivermos neste traba

lho, coragem para a incursão na Floresta Branca58 (onde os homens, perdidos dos 

enigmas da infância, haviam instalado uma espécie de Parque de Reserva de Entes 

Fantásticos) tentaremos, pelo menos, subir o Muro, para a ir espreitando. (E um dia, 

um dia... quem sabe?) 

«A minha ideia é combinar o pragmatismo e a utopia: daí a minha ideia das 

utopias realistas, para tentar analisar todas aquelas iniciativas» (R1). 

Ao contrário da apreciação de ausência total de envolvimento que faz de Ror-

ty, S. Santos afirma-se por um total «engajamento para coisas que não existem, mas 

poderiam existir em termos de projecto de sociedade. (...) Alternativas concretas, 

58 As Aventuras de João Sem Medo, publicado em pleno regime Salazarista, na força da guerra colonial, é 
uma grande metáfora de "uma espera com esperança". A Floresta Branca faz parte dessa metáfora. 
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das quais se pode dizer que, antes de terem sido realizadas, pareciam utópicas, pa

reciam inconcebíveis» (R1). Impensáveis, portanto. 

Sobre a ruína do lugar dos encontros, Foucault, em As Palavras e as Coi

sas, a propósito de um texto de Borges, que cita uma enciclopédia chinesa, em que 

se enumera uma classificação dos animais59, alinhada alfabeticamente (a qual deixa 

a «nossa prática milenária do Mesmo e do Outro», no mínimo, «vacilante e inquieta» 

(ob. cit.: 47), diz que, «no deslumbramento dessa taxinomia, o que alcançamos ime

diatamente, o que, por meio do apólogo, nos é indicado como o encanto exótico de 

um outro pensamento é o limite do nosso: a pura impossibilidade de pensar isso» 

(ibid). 
Sobre esta impossibilidade, Foucault parte da singularidade de cada alínea 

para sublinhar que, «justamente, ao dar-lhe um lugar à parte, a enciclopédia chinesa 

localiza-lhe os poderes de contágio; distingue os animais reais, dos que só se situam 

no imaginário» (ibid). «As mesclas perigosas são conjuradas (...); nada de anfíbios 

inconcebíveis, de asas e grifos (...). A monstruosidade aqui não se oculta (...) na pro

fundeza de nenhum poder estranho. Nem sequer estaria uma só vez presente nesta 

classificação se não se inserisse em todo o espaço vazio, em todo o branco inters

ticial (sublinhado meu) que separa os seres uns dos outros» (ob. cit: 47, 48). 

Portanto, não são os animais "fabulosos" que são impossíveis - esclarece 

Foucault - «já que são designados como tais, mas sim a estreita distância segundo 

a qual são justapostos» aos que o não são. «O que transgride toda a imaginação, 

todo o pensamento possível, é, simplesmente, a ligação a todas as outras de cada 

uma das categorias enumeradas», segundo a ordem alfabética (ob. cit.: 48) o que, 

fazendo que se entrechoquem, possui, por si, um poder de encantamento. «Sabe-se 

59 Nessa Enciclopédia «os animais dividem-se em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, 
c) domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na presente 
classificação, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) eí cetera» (ob. cit.: 47) 
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o que há de desconcertante na proximidade dos extremos ou, muito simplesmente, 

na vizinhança súbita das coisas em relação» (ibid). 

Sobre o lugar de encontro das coisas e da sua nomeação - «se a estranheza 

de tal encontro é manifesta, é-o contra o fundo do e, do em, do sobre, cuja solidez e 

evidência garantem a possibilidade de uma justaposição» (ibid). Mas é o lugar dos 

encontros que se acha arruinado nessa enumeração: é essa a monstruosidade que 

Borges faz circular: «O que é impossível, não é a vizinhança das coisas, é o próprio 

sítio em que elas poderiam convizinhar» (ibid). 

Os animais desta enumeração categorial só poderiam encontrar-se na voz 

imaterial que pronuncia a sua enumeração, na página que a transcreve. «Onde eles 

justapor-se senão no lugar da linguagem?» (ibid). E esta questão do lugar de encon

tro apela à problemática do contido e do continente: «Jamais se chegará a definir 

entre cada um destes conjuntos e a que os reúne a todos numa relação estável de 

conteúdo para continente: se todos os animais repartidos se alojam sem excepção 

numa das casas da distribuição, não será porque todos os outros não estão dentro 

desta? E esta, por seu turno, em que espaço reside?» (ob. cit.: 48, 49) E Foucault 

retira, como consequência, que o absurdo arruina o e da enumeração, tornando im

possível o em onde se repartem as coisas enumeradas. Assim, o texto de Borges 

mantém o «lampejo do poético», mas «subtrai o local (sublinhado meu), o solo 

mudo onde os seres se podem justapor. É a ordem alfabética, que se supõe ser fio 

condutor, que encoberta a desaparição» (ob. cit.: 49). O que retira é o lugar de su

porte do encontro, o «quadro que permite ao pensamento operar sobre os seres 

uma ordenação, uma divisão em classes, um agrupamento nominal por que são de

signadas as suas similitudes e diferenças - lá onde, desde o fundo dos tempos, a 

linguagem se entrecruza com o espaço» (ibid). 

E é por este percurso de Foucault, iluminado por Borges, que levo a água ao 

meu moinho: a utopia, a heterotopia - conceitos muito presentes na escrita de S. 

Santos. E na entrevista também. 
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Em S. Santos a utopia é condição pragmática de um pensar que age, por ela 

agido: em vez da resignação ou de um radicalismo inconsequente, "uma espera com 

esperança" (S. Santos, 2000: 34), utópica e rebelde, anti-dogmática e experimental. 

Com Derrida, recorrendo ao pensamento de Adorno - «despertar, cultivar a véspera 

e a vigilância, continuando embora atento ao sentido, fiel aos ensinamentos e à luci

dez de um sonho, preocupado com o que o sonho dá a pensar, sobretudo quando 

ele nos dá a pensar a possibilidade do impossível». Possibilidade do impossível 

que não pode ser senão sonhada60. Mas, diferentemente de S. Santos, isto decorre 

de um perguntar(-se): «O que é o sonho? E o pensamento do sonho? E a língua do 

sonho? Haverá uma ética ou uma política do sonho que não ceda nem ao imaginário 

nem à utopia e que não seja assim demissionária, irresponsável e evasiva?» 

(Mas como - pergunto-me eu - o «paradoxo da possibilidade do impossível», 

fora da investida do imaginário?) 

Utopia. "Não lugar". «Lá onde, desde o fundo dos tempos, a linguagem se en

trecruza com o espaço». 

Para Foucault, o texto de Borges mostra que «existe uma desordem pior do 

que a do incongruente e da aproximação do que não concorda entre si: a desordem 

que faz cintilar os fragmentos de um grande número de ordens possíveis na dimen

são, sem lei nem geometria, do heteróclito-^ as coisas apresentam-se nessa série 

"deitadas", "colocadas", "dispostas" em sítios a tal ponto diferentes que se torna im

possível encontrar para elas um espaço acolhedor, definir, sob umas e outras, um 

60 Excertos do discurso de Jackes Derrida, em Frankfurt, quando recebeu o Prémio Adorno - Le 
Monde Diplomatique - Setembro 2001. 
61 Para favorecer a compreensão do que está em jogo - «um grande número de ordens possíveis 
na dimensão, sem lei nem geometria, do heteróclito» - Foucault diz que é preciso aproximar a pala
vra sublinhada da sua etimologia. Sendo uma palavra polissémica, penso que o partido de significa
ção que dela retira, terá que ver com o significado mais corrente, adjectivador do «que se desvia 
dos princípios da analogia gramatical ou das normas de arte» (Novo Dicionário de Aurélio - Sec. 
XXI); mas também (num lugar mais recôndito, e uma vez que o que aqui está em jogo é a justaposi
ção e também a zona de intermediação), no sentido monogénico: a zoologia contempla a classifica
ção de parasitas externos de animais de sangue frio, sem hospedeiros de intermediação. 
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lugar comum a todas» (Foucault, 1991: 49). (A ser assim, estaria também aqui situa

da a dificuldade de uma teoria da tradução?) 

Então: «As utopias consolam porque, se não dispõem de um tempo real, dis-

seminam-se, no entanto, num espaço maravilhoso e liso: abrem cidades de vastas 

avenidas, jardins bem cultivados, países fáceis; mesmo que o acesso a eles seja 

quimérico» (ibid). Ao passo que, «as heterotopias inquietam, sem dúvida, porque 

minam secretamente a linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque 

quebram os nomes comuns ou os emaranham, porque de antemão arruinam a "sin

taxe", e não apenas a que constrói as frases mas também a que, embora menos 

manifesta, faz "manter em conjunto" as palavras e as coisas» (ob. cit.: 50). Daí que, 

por se situarem na própria linha da linguagem, na dimensão fundamental da fábula, 

as utopias permitam as fábulas e os discursos; enquanto que «as heterotopias des

secam o assunto, detêm as palavras sobre si mesmas, contestam, desde a sua raiz, 

toda a possibilidade de gramática (...)» (ibid). 

Mas, como nos ajuda a perceber Vergílio Ferreira (na "Questionação a Fou

cault", ob. cit.: 21-46), Foucault, negando o lugar, não será mais utópico do que he-

terotópico? Porque a heterotopia supõe lugares em relação, também aí não será 

mais dialéctico do que o fazem crer a justaposição, o vazio, o espaço em branco: as 

coisas existem em si porque existem na relação. Uma cor só existe em função da 

outra . Mas existem as duas - lembra Vergílio Ferreira (ob. cit.). A dialéctica vive dos 

diferentes termos em relação dinâmica.62 

"Não Disparem Sobre o Utopista"63, é a utopia da heterotopia. Dizendo de ou

tro modo, a heterotopia é, de algum modo, a utopia de S. Santos. Para ela mobiliza 

a «pulsão utópica» (S. Santos, 2000: 305) que já norteou análises suas, expressas 

em textos anteriores. Tornado possível o seu aprofundamento, avança hoje mais na 

identificação de novos caminhos emancipatórios: «não pretendo propor uma utopia 

propriamente dita, mas antes uma heterotopia. Em vez da invenção de um lugar si-
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tuado algures ou nenhures, proponho uma deslocação radical dentro do mesmo lu

gar: o nosso» (ob. cit.: 309). 

«Precisamos de distância em relação à realidade tal qual ela está constituída, 

porque estamos avisados de que esta realidade contém muitas outras. E são possí

veis outras realidades alternativas. (...) Há muitas outras realidades metidas naquela 

com base nas quais nós costumamos fazer as nossas teorizações» (R1). 

Uma sociologia das ausências é, por natureza, heterotópica. Ao contestar a 

confinação da realidade à realidade tal qual ela está constituída, S. Santos contesta 

a gramática estabelecida dessa realidade, tenta «dessecar o assunto», mas, em vez 

de contestar «toda a possibilidade de gramática», apela a uma outra gramática: «Se 

não houver um princípio de estruturação e de hierarquização, não há um enquadra

mento estratégico para a emancipação» (S. Santos, 2000: 246). [E nisto, (como 

atrás já se referiu), quer parecer-nos Foucault muito mais ousadamente pós-

moderno do que S. Santos]. 

A propósito do diálogo que enceta com Foucault (e também com o marxismo 

e as teorias feministas), sobre o Poder, Potenciar e Despotenciar, S. Santos (2000: 

246) começa por uma alusão à análise Foucaultiana do poder. Assim, S. Santos re

fere que, em Foucault, se desloca o poder do seu nicho liberal - o Estado. Para 

este, a forma mais importante de poder que circula na sociedade, desde o sec. XVIII, 

é o poder disciplinar da ciência moderna, produzido autonomamente em relação ao 

Estado. É uma forma de poder que se exerce horizontalmente, através dos seus 

próprios sujeitos, que só podem desejar conhecer o conhecimento das instituições 

disciplinares públicas e privadas (escolas, hospitais, prisões, famílias, fábricas) que 

os constituem em sujeitos da sua própria sujeição. Para Foucault, este poder cientí

fico e normalizador das disciplinas, sendo produzido segundo regras, princípios e 

mecanismos totalmente autónomos do Estado, tomou-se a forma de poder mais di

fundida nas sociedades contemporâneas (cf. ibid). 

Título do capítulo 6 de A crítica da razão indolente. 



280 

Confrontando a consideração Foucaultiana da incompatibilidade destas duas 

formas de poder com uma filosofia das articulações complexas que atravessa a con

cepção de poder dos seis espaços estruturais identificados por S. Santos, enten-

dem-se melhor as suas referências à análise de Foucault, quanto a este ter ido, na 

opinião daquele, demasiado longe nessa incompatibilidade mútua, «ignorando assim 

as complexas circulações de sentido e as possíveis cumplicidades e interpenetra

ções entre ambas. O poder nunca é exercido numa forma pura e exclusiva, mas sim 

como uma formação de poderes, isto é, como uma constelação de diferentes formas 

de poder combinadas de maneiras específicas» (ibid). E quanto ao poder disciplinar 

(acentrico e fragmentário) estar em todo o lado, o que, para S. Santos corresponde a 

não estar em lado nenhum, contrapõe-se, então, um princípio de estruturação e de 

hierarquização como condição de um enquadramento estratégico para a emancipa

ção. 

Para Foucault - diz S. Santos - a resistência ao poder é a forma suprema de 

exercício do poder e conceder poder às pessoas é sempre fazê-las participar nos 

mecanismos de subjugação que as subjugam, pelo que dar poder significa desarmar 

(cf. ob. cit.: 246, 247). Ora isto, aplicado ao quadro analítico de S. Santos, «significa 

pressupor que toda a luta pela emancipação não é mais do que uma afirmação de 

vontade de regulação» (ob. cit.: 247). 

[Em comentário, dir-se-á que os sublinhados, decorrem da minha dificuldade 

de anuência, sem alguma incomodidade, à terminologia - conceder poder; dar po

der. Passará a luta pela emancipação por dar poder e conceder poder? Se, «a um 

nível muito geral, o poder é qualquer relação social, regulada por uma troca desi

gual» (ob. cit.: 248), conceder e dar situam-se na exterioridade dessa relação, cuja 

persistência é internamente reprodutora de desigualdade. Não consta da história 

semântica do conceito de emancipação (aludido a pag. 252 ob. cit.) que, à libertação 

dos escravos, à emancipação dos judeus na Europa ou dos servos na Rússia, dos 

católicos na Inglaterra ou das mulheres, («pelo menos no início e na primeira vaga 
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dos movimentos feministas, para quem o conceito de emancipação era central» 

(ibid)), se consinta a adequação do sentido de dar ou conceder poder. 

Por outro lado, quem dera que "o curso do mundo", que é o curso dos efeitos 

das relações de poder, não situasse a análise de Foucault num plano tributário de 

hiperlucidez. Mas, se bem que compreendendo a oportunidade de precaução caute

losa em que se traduz a leitura crítica que, a este respeito, S. Santos faz de Fou

cault (leitura do pragmático, preocupado com os efeitos das coisas - no caso, com 

possíveis efeitos da concepção de poder, de Foucault), receio bem que sim. E tenho 

dificuldade em aperceber que uma grande lucidez da análise das relações humanas, 

em que se inscreve o poder, seja alguma vez, em si mesma, factor de potencial pas

sividade, recolocando-se-me a interrogação para que remete o que, acerca disto, se 

discorre em capítulo anterior deste trabalho: no âmbito da produção teórica em que 

quadro de vida se explicita uma postura de intervenção? Que dimensão é reconhe

cida como acção?]. 

Ao mesmo tempo, S. Santos é perentório em reconhecer o inestimável contri

buto de Foucault para a compreensão do poder nas sociedades contemporâneas, a 

ponto de favorecer a revisão radical da teoria social e política efectuada pelo femi

nismo que, por sua vez, expandiu e enriqueceu a concepção foucaultiana de poder, 

pela articulação entre formas sexistas de poder com outras formas de poder, cha

mando assim a atenção para as múltiplas «faces da opressão» (Young, 1990, ob. 

cit.: 247). Esse enriquecimento teve maior significado quando as teorias feministas 

se envolveram com o marxismo. Até porque as relações de produção são fundadas 

em relações de poder que produzem alienação que é a base de todas as outras ali

enações, como largamente o sustentou Marx. Alienação do "outro", já que, a troca 

desigual que regula essa relação social que é o poder, é uma relação de comunica

ção disfuncional ao sentido compartilhado de edificação do "eu" e do "outro". 

«De um modo geral, podemos dizer que a expansão e o enriquecimento que 

o feminismo trouxe às ideias de Foucault foram mais significativos quando as teorias 
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feministas se envolveram com o marxismo do que quando o descartaram por com

pleto» (ob. cit.: 248). E, uma vez mais, a actualidade do marxismo. 

«O marxismo, para mim, foi muito importante para caucionar esta maneira de 

ver prospectiva, utópica». Mas, «ao contrário do que Marx quereria, não penso que 

um qualquer projecto futuro de sociedade ou de sociedade futura, possa ser formu

lado cientificamente. Ele exige uma série de conhecimentos alternativos, na medida 

em que nada está determinado» (R1). Mas ... era o espírito do tempo. Depois, (como 

se diz na Q12), às vezes parece-me que faz falta uma leitura emocional de Marx. 

Afinal, "proletários de todos os países, uni-vos", não é um grito do racional. 

Recorrendo à análise feita em Pela Mão de Alice, S. Santos refere (R12) que, 

basicamente, mantém a posição que defendeu na altura: «o marxismo é muito im

portante para me dar a conhecer a sociedade em que eu vivo. É menos importante 

para me dar uma ideia da sociedade onde eu quero viver» (R12). Contudo, «Marx 

é, sem dúvida, o crítico mais radical e lúcido do projecto capitalista liberal» (S. San

tos, 2000: 292). 
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7.4. 
«...os deuses me castiguem se nas outras (repúbli

cas) descubro o menor traço de equidade e justiça» 
Tomás More 

P resumo ter já dado a entender (mas, presunção e água benta...) que o texto 

que se vai fazendo acontecer por via da consideração das respostas à en

trevista, faz dele acercar-se a ideia de uma "sociologia das ausências" (como, cria

tivamente, me fez notar o meu orientador) no que, na relação conversacional esta

belecida, se mobiliza um não dito, que se faz adivinhar, por tornar presentes os tex

tos escritos do autor (entrevistado). 

A resposta/comentário (R3) à questão 3 (Q3), decorrente da afirmação de 

Lenine, com que confrontámos S. Santos, é exemplar desse processo. A resposta 

(R3) é de anuência sem problemas, a esta afirmação mas, parcimoniosa: 

«(...) Eu acho que o capitalismo se submete às diferentes condições. Ele tem 

trabalhado sob todas as condições e adapta-se a elas. E até faz inovações interes

santes. Sempre que houver uma resistência de cidadãos ele sabe que é capaz de 

recuperar as suas taxas de lucro. Ora é evidente que também submete as outras, 

na medida em que é uma situação cibernética, é uma teoria de feedback (...)» (R3). 

Esta economia de considerações faz funcionar a "ausência" em favor de li

gações "completadoras". As ausências pressentidas a desafiarem-me para a incur

são pelo seu território textual. E a remeter-me, neste caso, para alguns aspectos da 

reinterpretação que S. Santos se propõe fazer das conclusões de Marx a partir da 

análise das Factory acts (S. Santos, 2000: 292 ss.). 
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À luz da teoria dos seis espaços estruturais, S. Santos faz uma brilhante rein

terpretação das conclusões de Marx sobre as leis do trabalho na Inglaterra do sec. 

XIX. 

À boa maneira marxista, ele mobiliza a sua própria reflexão, complexificando 

a análise, a partir da análise de Marx. E abre o caminho ensaiando primeiro o con

fronto entre a concepção dos seis espaços estruturais, por si desenvolvida, e as 

concepções de dois autores que, recentemente, reformularam as suas teorias es

truturais: Wright - modelo de determinação estrutural baseado na primazia causal 

de classes; Wallerstein - teoria do sistema mundial, segundo a qual a primazia 

causal cabe às trocas económicas desiguais, inerentes à divisão social do trabalho. 

A reconstrução do modelo de Wright nasceu da necessidade de "reconstruir 

o marxismo" em diálogo com Giddens, Habermas, J. Elster e com obras de carác

ter histórico de autores marxistas, neo-marxistas e pós-marxistas. 

Em virtude dos debates dentro e fora do marxismo, Wright atenua as preten

sões determinísticas que até aí defendia, conformes ao seu modelo de determina

ção estrutural, baseado na primazia causal de estrutura de classe, complexificando 

o modelo e apontando para uma versão fraca da determinação estrutural; mas 

sendo esta reformulação feita «dentro do realismo epistemológico64, parte do prin

cípio de que é possível uma descrição precisa do explanandum 65, sem se recorrer 

à teoria que depois o explica como uma espécie de pré-conhecimento» (S. Santos, 

2000: 289). O que, para S. Santos, à luz da sua argumentação anterior sobre o as

sunto (capítulo 1 - Crítica da Razão Indolente) é altamente problemático. 

Na concepção que propõe, S. Santos vai mais longe no enfraquecimento da 

determinação estrutural em que o foco analítico para a identificação e enumeração 

64Segundo S. Santos, à medida que o colapso da epistemologia realista se torna cada vez mais 
evidente, a relação entre factos e teorias representa simplesmente diferentes perspectivas e dife
rentes graus de visão dentro do mesmo campo epistemológico. Esta concepção é também, segun
do o autor, mais compatível com a reconstrução retórica do conhecimento científico para a qual os 
factos e as verdades (teóricas) são argumentos diferentes dentro do mesmo discurso (S. Santos 
2000: 289). 
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dos seis espaços estruturais dispensa a sua hierarquização: centra-se nos horizon

tes de determinação (e não nos mapas de determinação), «em que a contingência 

e a criatividade são simultaneamente experiências vividas e condições de inteligibi

lidade do que acontece às pessoas e do que elas fazem acontecer» (ob. cit.: 289) 

No caso de Wallerstein, segundo o qual o determinismo económico é um 

dos princípios básicos da teoria do sistema mundial, a reconstrução meta-teórica 

acontece pela necessidade deste autor (em função da atenção às críticas ao redu-

cionismo determinista da primazia causal da sua teoria e ao consequente carácter 

epifenoménico da cultura e da política dentro dessa teoria) de acentuar as dimen

sões política e cultural do sistema mundial. E convoca o conceito prigoginiano bi

furcação (uma situação flutuante em que uma pequena perturbação pode desen

cadear tansformações impossíveis de prever) para argumentar em favor do abran

damento da determinação. 

Para Wallerstein (1991 - in S. Santos, 2000: 290), «todo o sistema histórico 

acaba por caminhar para o seu fim, movido pela lógica das suas contradições. 

Nesse momento o sistema desemboca numa "crise", entra em período de "transi

ção" que conduz ao que Prigogine chama "bifurcação" ou seja, uma situação alta

mente flutuante na qual um ligeiro empurrão pode levar a um desvio bastante gran

de. Por outras palavras, é uma situação em que o livre arbítrio prevalece». 

É exactamente por essa razão que é quase impossível prever o resultado 

das transformações. Isto é, embora continuando a considerar as estruturas, as res

trições e os limites, a transformação social deve ser concebida mais em termos de 

«utopismos» (Wallerstein, 1991, in S. Santos, 2000: 290) do que em termos de 

causas primordiais: 

«Estamos a chegar ao fim de um sistema - refere Wallerstein - esse longo 

momento em que, segundo creio, já entrámos e que nos obriga a pensar sobre os 

saltos possíveis que podemos empreender e sobre as utopias que são hoje, pelo 

' menos, concebíveis» (Balibar e Wallerstein, 1991, in S. Santos 2000: 290). 

Fenómeno a ser explicado 
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Na mesma linha de redução das pretenções deterministas, S. Santos tem 

vindo a defender que estamos numa época de transição paradigmática epistemoló

gica mas também sócio-cultural e política. E, ao propor uma constelação de seis 

espaços estruturais, dos quais a macro-estrutura que se configura na divisão mun

dial do trabalho económico é apenas um desses espaços - o espaço mundial - , S. 

Santos pretende superar os limites da teoria do sistema mundial. «O desenvolvi

mento das sociedades capitalistas e o sistema mundial capitalista como um todo, 

estão alicerçados em tais constelações e não em qualquer dos espaços estruturais 

tomados individualmente» (S. Santos, 2000: 290, 291). 

Entretanto, segundo este autor, o êxito das lutas anti-capitalista e anti-

sistémica - que apela, por um lado, a reconstruções teóricas exigentes e inovado

ras, a que corresponde uma prática social mais criativa e complexa, em que se re

veja a superação da incompletude de formas de conhecimento e de acção, por im

plementação solidária da complementaridade - estará na capacidade de organiza

ção de constelações de práticas sociais emancipatórias, contra as constelações de 

poder que se opõem às constelações de trocas iguais; de juricidades democráticas 

radicais que afrontem as juricidades autoritárias; de conhecimentos emancipatórios 

no lugar prevalecente dos regulatórios. (cf. ob. cit.: 291). 

A tese de S. Santos é a de que, por um lado, as sociedades capitalistas são 

constituídas por seis formas de poder e por outras tantas formas de direito66; por 

outro, a constatação de que apenas o direito estatal é a forma de direito oficialmen

te reconhecida, tal como só a dominação é reconhecida como poder político. 

Acresce que, segundo o autor, nas sociedades liberais, das seis formas de 

poder, a dominação é a menos despótica, por se encontrar limitado por certas re

gras e controles democráticos e de permitir o exercício da cidadania à luz da 

constituição política do Estado. 

Por sua vez, das seis formas de direito, o direito estatal é, nesse contexto, o 

menos despótico já que, sendo promulgado por processos democráticos e exercido 

66 Posteriormente, explicitam-se estas seis formas de poder e de Direito. 
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por um Estado de direito, permite proteger os mais fracos contra decisões arbitrári

as. 

Acontece que, à medida que o capitalismo se foi reconvertendo no modelo 

exclusivo de desenvolvimento das sociedades modernas, muitas das exigências 

democráticas radicais da modernidade seriam abandonadas, ou seja, as exigências 

amplas do poder democrático e do Estado de direito, reclamadas pela modernidade 

ocidental, foram drasticamente reduzidas a partir da segunda metade do sec. XIX 
(ob. cit.: 291). 

Reduzido o reconhecimento do direito ao direito estatal, e o do poder, ao que 

é exercido ou centrado no Estado, origina-se duas ocultações que, inculcadas com 

êxito em toda a sociedade, através de um conjunto de estratégias hegemónicas, 

legitimarão o capitalismo, enquanto relação social global: a primeira diz respeito à 

impossibilidade de o poder democrático do Estado funcionar sem ser em constela

ção com formas, em geral, mais despóticas, de poder; a segunda, refere a mesma 

impossibilidade mas no que diz respeito ao Estado de direito democrático. 

A circunscrição redutora dos princípios jurídicos e políticos da modernidade 

ao espaço da cidadania veio opacisar o despotismo das outras formas de direito e 

de poder, ausentadas do confronto comparativo com o carácter relativamente de

mocrático do direito e do poder do espaço da cidadania. E S. Santos ilustra este 

processo através do que ele designa de revisão sumária da análise de Marx ao 

aparecimento das factory acts, propondo-se uma reinterpretação das conclusões 

de Marx à luz da estrutura analítica consubstanciada nos seis espaços estruturais 

por si identificados. E justifica esta escolha: (1) por ser Marx, «sem dúvida, o crítico 

mais radical e lúcido do projecto capitalista liberal»); (2) pelo facto de, no seu en

tender, estas conclusões indiciarem que também Marx cedeu ao senso comum ju

rídico e político, revelando bem a força e a penetração desse senso comum (S. 

Santos,2000: 292). 

Assim, na sua opinião, o exemplo histórico da legislação sobre o horário de 

trabalho, descrito por Marx em O Capital («legislação sangrenta contra a vagabun-



) 

288 

dagem»), evidencia a interacção entre o espaço da produção e o da cidadania, não 

permitindo observar a interacção entre os seis espaços estruturais, podendo, no 

entanto, «pressentir-se» a presença dos outros quatro. 

É que, na escrita de Marx, diz-se muito mas deixa-se pressentir ainda muito 

mais. Entretanto, sublinhe-se a densidade dramática da linguagem de Marx na 

passagem em que, a este respeito, S. Santos o cita, acordando em nós o sentido 

comunicante de uma escrita reconhecidamente alegórica, criativa, que só pode ser 

lida num desafio à criatividade do leitor: 

«Nos anais da legislação inglesa estão escritas a sangue as medidas coerci

vas utilizadas para transformar a grande maioria da população, depois de espoliada 

e libertada, em assalariados livres» (Marx, in S. Santos, 2000: 293). 

Foi a aplicação desta legislação sangrenta, durante o sec. XVI que criou a 

força de trabalho e as condições para a chamada acumulação primitiva. 

E S. Santos configura deste modo o quadro da sua argumentação para a re

interpretação, que se propõe, das aludidas conclusões de Marx: 

Uma vez que, no dizer de Marx, no capitalismo, «sobretrabalho e trabalho 

necessário se perdem um dentro do outro» (Marx, in S. Santos, 2000: 293), criam-

se as condições para «a compulsão surda das relações económicas» actuarem 

por si, dispensando-se assim qualquer intervenção directa do Estado na apropria

ção do sobretrabalho pelo capital (ibid). 

Ora, para S. Santos, este é apenas um dos lados da história (como o próprio 

Marx o reconheceu), porque: 

- a compulsão surda das relações económicas foi, de facto, constituída 

desde o início pelo direito estatal de propriedade e pelo direito dos contra

tos (S. Santos, 2000: 293); 

- sempre que a compulsão económica falhou, o seu funcionamento só foi 

restabelecido por meio de uma intervenção coerciva do Estado (ibid); 

- a intervenção do Estado na reprodução da força de trabalho foi muito para 

além das medidas coercivas contra os trabalhadores em situações excep-
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cionais, apontando S. Santos a legislação sobre o dia de trabalho como 

um bom exemplo dessa intervenção quando cita, a propósito, Kahn-

Feund que, em 1949, afirmava: «a regulamentação das horas de trabalho 

, através de legislação ou de acordos colectivos, foi a primeira e continua 

a ser a mais notável restrição ao poder de comando que é o correlato da 

propriedade dos meios de produção» (ibid). 

Entretanto, S. Santos reconhece uma certa ambiguidade na análise de Marx 

que sustenta que, dado o impulso do capital para o prolongamento sem medida e 

sem consideração do dia de trabalho, a legislação fabril foi a «primeira retroacção 

planificada e consciente da sociedade sobre a figura central do seu processo de 

produção» (Marx, ob. cit.: 293). E interroga-se (interrogando Marx) sobre se essas 

leis iriam contra os interesses do capital, ao que Marx responderá «não». Porque «a 

livre devastação dos homens» resultante do «prolongamento anti-natural do dia de 

trabalho» (Marx, ibid) acabaria por paralisar o mecanismo da exploração (S. Santos, 

2000: 293). 
[Quero crer que a qualidade predatória do capitalismo tolda essa visão de 

longo prazo de um horizonte de paralisação do mecanismo de exploração em resul

tado da «livre devastação de homens». Essa "não consciência" é condição de dis

ponibilidade e liberdade para se ir recriando o controlo de curto prazo dos modos de 

reprodução da força de trabalho. Quanto à «livre devastação de homens» (e não se 

diga que Marx negligencia a questão ecológica), no contexto mais vasto da catástro

fe ecológica, a racionalidade capitalista tem sido clara: depois de nós, quem vier...] 

Mas a verdade - argumenta S. Santos - é que os capitalistas lutaram o mais 

que puderam contra a promulgação dessas leis do trabalho. E, uma vez promulga

das, tentaram evitar a sua aplicação, desencadeando diferentes formas de resistên

cia que Marx descreve pormenorizadamente no Capital: a violação frontal das leis; o 

sistema de turnos que dificultava a detecção da violação das leis pelos inspectores, 

nas fábricas; as restrições a essas inspecções; os cortes salariais; as "convenientes" 

alterações no conceito legal de criança; o recurso à "crise económica", como justifi-
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cação para não aplicar a lei; a negação de responsabilidade; a negociação da ampli

tude e do grau de violação (Marx, ob. cit.: 293, 294). Enquanto que os trabalhadores 

lutaram por elas, concluindo Marx que «a fixação de um dia de trabalho normal é o 

resultado de uma luta de muitas centenas de anos entre capitalista e operário» 

(Marx, ob. cit.: 294). 

É assim que, numa lógica interrogativa, S. Santos esclarece a sua apreciação 

de uma certa ambiguidade de que, no seu entender, enferma a análise que Marx faz 

das Factor/ Acts, e levanta questões que, não só não foram adequadamente res

pondidas por Marx, como não o estão a ser respondidas nos actuais debates sobre 

a ascensão e queda do Estado providência ou do Estado regulatório: 

(1) «Se estas leis favoreciam os interesses do capital, porque é que os capita

listas as combateram?» (2) «Porque é que os trabalhadores se bateram por elas?» 

(3) «E se elas eram a favor dos interesses do capital seriam necessariamente preju

diciais aos interesses dos trabalhadores?» (S. Santos, 2000: 294) 

Do seu ponto de vista, as Factory Acts representam um ganho absoluto para 

os trabalhadores, ao nível do espaço da cidadania. Mas, dentro dos parâmetros es

tabelecidos pelas leis, o capital é amplamente compensado pelos ganhos obtidos 

ao nível da produção. 

A reestruturação do capital, provocada pela implementação das Factory Acts 

(a que Marx e os historiadores sociais do sec.XIX deram grande relevo), revê-se na 

aceleração da transição do sistema de manufactura para o sistema fabril, influenci

ando as condições de concorrência em favor das fábricas e indústrias mais produti

vas e tecnicamente mais avançadas, o que se traduziu num aumento, por parte do 

capital, do controle sobre as relações sociais no espaço da produção, através da in

tensificação do processo de trabalho (cf. ob. cit.: 294). Não sendo este ganho, ao ní

vel do espaço da produção, generalizável a todos os capitalistas (por via da lógica 

de concentração inerente ao capitalismo), a selectividade opera em favor dos que 

conseguem converter as perdas no espaço da cidadania em ganhos no da produ

ção, desaparecendo e proletarizando-se quem não se garantisse, no âmbito dessa 
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deslocação de ganhos e perdas. Deslocação em que, no âmbito da análise circuns

crita aos espaços da cidadania e da produção, as perdas dos capitalistas, ao nível 

da cidadania - decorrentes dos ganhos, nesse espaço estrutural, por parte dos tra

balhadores - são compensadas em ganhos ao nível da produção que, por via disso, 

se traduzem em perdas por parte dos trabalhadores. O que, quer parecer-me, torna 

ainda mais problemática a resposta (que parece adivinhar-se como "desejável") à 

terceira questão posta por S. Santos - "sendo estas leis a favor do capital, seriam 

necessariamente prejudiciais aos trabalhadores?" - quando esclarece o seu ponto 

de vista sobre o que designa de certa ambiguidade nesta análise de Marx . Tanto 

mais que, neste jogo de transferências, os ganhos e as perdas no mesmo nível es

trutural estão muito longe de se equivalerem. E, a este propósito, não é a Marx que 

evoco na contradição fundamental entre capital e trabalho. Mais ao fundo no tempo, 

Tomás More (não é um utopista que desencadeia esta conversa?), com a clareza da 

água na nascente, dá insistente substância a essa contradição: 

«Eis por que, quando considero e observo as mais florescentes 
repúblicas de hoje, não vejo nelas, assim Deus me perdoe!, senão 
uma conspiração dos ricos, que realizam o melhor possível os seus 
negócios acobertados sob o nome e faustoso título de república. 
Conjurando-se, procuram, usando de todas as habilidades e artima
nhas, atingir um duplo fim. 

Em primeiro lugar, garantir-se a posse certa e indefinida de 
uma fortuna mais ou menos mal adquirida; em segundo lugar, abusar 
da miséria dos pobres, abusar das suas pessoas e comprar-lhes pe
los mais baixo preço possível o engenho e o trabalho. 

Estas maquinações, decretadas pelos ricos em nome do Esta
do e, por conseguinte, em nome dos pobres também, tomam-se fi
nalmente leis» (A Utopia: 159). 

Mas, para S. Santos (2000), o mais importante desta transacção de ganhos e 

perdas é o facto de, «devido à autonomia dos espaços estruturais, ela ter permane

cido invisível, ter permanecido abaixo do limiar da consciência social» (p. 294). 

Este trânsito de ganhos e perdas vem a resultar em que «a perda de poder 

político sofrida pelo capital no espaço da cidadania não pode ser avaliada em com-
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paração com o que ele ganhou em poder político no espaço da produção. (...) A sua 

perda de controlo sobre o direito estatal não pode ser avaliada em comparação com 

o que ganhou no controle sobre o direito da produção» (ob. cit.: 295). E acentua o 

papel da incomensurabilidade de ganhos e perdas na consolidação e legitimação 

das relações sociais capitalistas, reforçadas as diferenças entre o espaço da produ

ção e o espaço da cidadania: em virtude da autonomia dos dois espaços estruturais, 

os ganhos dos trabalhadores em poder social e competência jurídica «nunca pode

riam estender-se ao espaço da produção da mesma forma e pelo mesmo processo, 

e que este facto não seria concebido como o resultado de uma decisão política, mas 

antes como a consequência natural e necessária da autonomia estrutural dos dois 

espaços» (ibid). Com o que essa discrepância se apresentaria como inevitável e na

tural. 

Para as consequências dessa inevitabilidade e naturalidade, Lenine, como 

um refrão: «Como o provam os factos, o capitalismo desenvolve-se sob qualquer 

forma política e submete todas as formas». 

Porém, é também incontornável, que este sistema global e local, de muito de

sigual repartição de riqueza e de bens culturais, sendo histórico, tem um ciclo de 

vida. E tudo o que é vivo contém no seu nascimento o gérmen do seu fim. Nesta 

encruzilhada, também não vejo alternativa ao optimismo trágico de S. Santos: «Op

timismo não só trágico, mas quase desesperado. Não vejo é alternativa a ele.» 

(R.10) 
Gadamer, dias antes de completar 102 anos, afirmava a uma jornalista alemã: 

"Sabe uma coisa? O que eu penso não importa assim tanto. A única ideia que quero de

fender, sem restrições, é que os seres humanos não podem viver sem esperança." 

£ assim conseguiu alcançar o solo da floresta (...). Ao princípio nada 

descobriu. (...) Só (...) quando os olhos se habituaram à meia treva, João Sem 

Medo deu conta deste espectáculo na verdade surpreendente: tudo estava 
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adormecido. O próprio João Sem Medo começou a sentir um torpor de morte 

provisória (...). De tal modo que resolveu acordar-se (...): 

- Então não vive aqui ninguém? (...) Foi para esta pasmaceira que eu escalei 

o Muro? (...) E, após quilómetros de marcha sonâmbula (...) para não adorme

cer, acabou por desembocar numa vasta clareira batida pelo sol (...), os olhos 

ofuscados pela luz súbita. 

Quando os reabriu, verificou com um sorriso de compreensão irónica que 

da clareira partiam dois caminhos, os dois caminhos clássicos de todas as 

histórias de encantos e prodígios: um asfaltado, cómodo, ladeado de amen

doeiras em flor; o outro, pedregoso e eriçado de espinhos, urtigas e urzes. 

- Bem, pensou. - Cá estão os dois caminhos fatais: o do Bem e o do Mal. Já 

esperava por eles. 

O Bem e o Mal: a grande antinomia a que vai dar o caminho de falsas 

(quando sem paridade) dicotomias a que se tem querido reduzir a modernidade na 

expressão da ciência, do direito e do poder. 

«Os três grandes conceitos que percorrem todo o meu trabalho (...) são a ci

ência , o direito e o poder, para analisar - através de uma fenomenologia do poder, 

e de uma forma de diferenciar tipos e modos de exercício do poder e, portanto, de 

desigualdade - como é que estas desigualdades de poder se manifestam, se reper

cutem, quer no plano prático, quer no plano do conhecimento» (R10). 

E, a propósito de, por um lado, se considerar que, «quando na epistemologia 

das ausências se confrontam as acções científicas e as suas consequências com 

conhecimentos e práticas alternativas, há competição entre os conhecimentos da ci

ência convencional e sua representação e outros conhecimentos alternativos de re

presentação» (S. Santos, 2000), nos interrogamos (Q10) sobre se poderá falar-se 

em competição num confronto tão desigual; por outro, considerando o argumento, 

segundo o qual, «sempre que a competição eclode, o poder convincente dos argu

mentos não pode derivar de princípios lógicos mas antes de considerações pragma-
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ticas» (S. Santos, 2000), se contra-argumenta com Bourdieu [que, a propósito do 

"agir comunicacional " de Habermas, em Meditações Pascalianas, se interroga sobre 

como ignorar que a força dos argumentos (mesmo dentro da comunidade científica) 

é pouco eficaz contra os argumentos da força], S. Santos desenvolve o seguinte dis

curso na R10: 

«O conhecimento dominante, não podendo dominar por qualquer razão, tem 

sempre a seu favor a possibilidade de accionar a violência, (...) nos contextos prag

máticos em que ocorre, sejam eles as escolas, a educação, o Estado» (R10). E con

corda que, quando se fala em competição, é provavelmente um termo muito forte. 

«(...) Para haver competição é preciso que haja condições reais de competitividade. 

(...) Mas é que as condições de competitividade criam-se a partir da ausência delas. 

Isto é, não é possível postular a sua existência e a partir delas estabelecer (...) uma 

situação originária (...) ou uma situação final da situação de comunicação ideal, em 

que se possa postular essa competitividade. Eu nem vejo uma situação final nem 

uma situação originária. Vejo entre duas situações impossíveis de definir, quer nas 

suas origens, quer nas suas finalidades: uma aspiração de comunicação; uma aspi

ração de contacto» (R10). 

Este excerto da R.10 desenvolve-se também do ponto de vista das fragilida

des que afectam o conhecimento dominante - «(...) a confiança epistemológica, den

tro da ciência, também ela está um pouco minada (...), o que se nota através de mui

tas formas de desassossego Freudiano, Pessoano, de Uneasyness (...). (...) E esse 

desconforto, por antecipação, é aquele que leva àquilo a que eu chamo um senti

mento de incompletude num determinado conhecimento ou numa determinada cultu

ra e que faz com que essa cultura ou esse conhecimento comece a perguntar-se 

sobre o que está para além dele ou dela e, a partir daí, a aspiração de um outro, di

gamos assim» (R10). 

Aqui se desenha a problemática da fronteira e dos espaços entre que podem 

configurar zonas de contacto - lugares de multiplicidade (no sentido de Gurevitch) ; 

lugares de exercício de uma hermenêutica diatópica se, com Gadamer (em Verdade 
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e Método), entendermos a hermenêutica (ciência da interpretação) como "a arte de 

entender a opinião do outro"; problemática do desentendimento de um mundo que, 

apesar de tudo, não se deixa soletrar pela monocorda cinzenta que insiste em cobrir 

o vermelho da flor de Maio que salta de um mar de trigo dourado. 

E não sei de quem melhor diga isto do que Marx, num texto censurado, de 

1842, sobre a censura: 

« (•••) 
A lei permite-me escrever, mas na condição de escrever 

noutro estilo que não o meu\ Tenho o direito de mostrar o ros
to do meu espírito, desde que lhe confira as rugas prescritas. 
(...) 

Todos admiram a variedade encantadora, a riqueza 
inesgotável da natureza. Ninguém exige que a rosa tenha o 
perfume da violeta, mas o que há de mais rico, o espírito, só 
deve ter a faculdade de existir de uma única maneira? 
Sou um humorista mas a lei ordena-me que escreva si
sudamente. Sou audacioso, mas a lei ordena que o meu 
estilo seja modesto. Cinzento em fundo cinzento, eis a 
cor única, a cor autorizada da liberdade. A menor gota 
de orvalho em que se reflecte o sol, cintila com um ines
gotável jogo de cores, mas o sol do espírito, qualquer 
que seja o número dos indivíduos e a natureza dos ob
jectos em que incide, só pode mostrar uma cor, a cor 
oficiall (... )»67 

A cor oficial da cultura ocidental é branca e loira e só se consente vista, no 

reflexo do que podem enxergar, de preferência, olhos azuis. Mas é nela que a me

táfora de Marx (o cinzento) assenta como uma luva. 

Mas o excerto anterior da R. 10 de S. Santos leva-me, sobretudo, a Bakhti-

ne, cuja proximidade conceptual se evidencia, ainda quando o discurso não carreia 

a mesma terminologia. 

Sobre a tradução e, prevenindo que não fala dela no sentido tradicional 

(R11), S. Santos diz: «ao nível das práticas sociais, eu quero que elas se compre

endam sem perderem nada do que são e apenas tomando conhecimento dos ou-

67 Marx: «Notas sobre as instruões prussianas relativas à censura», Oeuvres, t. 1:154, in Marx-
Engels, Sobre Literatura e Arte (1974) 
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tros. É, portanto, saber em que medida as suas preocupações podem ser traduzí-
veis noutras preocupações» (R7). 0 distanciamento de Bakhtine em relação à em
patia, como condição para o diálogo intercultural, é desta proximidade, um exem
plo. 
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7.5. 
Bakhtine e a comunicação intercultural 

N um ensaio sobre o contributo dos conceitos do filósofo russo Mikhail 

Bakhtine - incluindo o conceito de compreensão criativa, como estratégia 

de comunicação intercultural - para uma abordagem alternativa à tradição positivis

ta, para o estudo da comunicação intercultural, Eugène Min (2001) sugere que, a 

partir desses conceitos, se põe a ênfase na interacção situada e no gerar interpes

soal de significados, evitando o a-historicismo estático de uma semiótica a-política 

e neutra. 

Como já referimos anteriormente, para Bakhtine a linguagem é uma presen

ça social dinâmica e articulada no mundo. 

A teoria de Bakhtine tem sido estudada sobretudo na crítica literária. Mas 

também no campo dos estudos culturais de comunicação de massas, tem vindo a 

propiciar importantes constructos teóricos e metodológicos, alternativos ao estrutu

ralismo, a partir do ensaio de Newcomb - Sobre os Aspectos Dialógicos da Comu

nicação de Massas. 

Contudo, dentro da comunicação inter e intra-cultural, as diferentes possibili

dades das teorias de Bakhtine foram largamente ignoradas, emergindo agora o re

conhecimento da relevância e importância do seu pensamento para o estudo da 

comunicação intercultural. 

Se bem que ele nunca tenha mencionado a palavra intercultural nos seus 

escritos originais, coloca um dos problemas de maior perplexidade da teoria social 
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contemporânea - a diversidade e o dilema da reconstrução dos constructos inter-

culturais(E. Min, 2001). 

Segundo este autor, o principal foco da comunicação intercultural tem sido 

providenciar um quadro de referência para compreender a comunicação entre os 

povos de diferentes culturas, a partir do funcionalismo, do positivismo, do empiri-

cismo quantitativista, do behaviorismo, da sociologia e da ciência política, sendo 

poucos os que têm trabalhado esta problemática a partir de perspectivas críticas 

nas questões do poder, do contexto sócio-histórico e da auto-reflexividade. Deetz e 

outros (ob. cit.), têm pugnado por uma perspectiva crítica e por um diálogo entre 

paradigmas, como abordagem alternativa no estudo da comunicação intercultural, 

na qual se inscrevem as emergentes teorias pós- coloniais. 

Durante a primeira metade dos anos 90, a maioria dos estudos interculturais 

baseava-se numa perspectiva ocidental. Lannaman (ob.cit.) argumenta que os es

tudos de comunicação intercultural foram influenciados e modelados pelas ideolo

gias imperialistas ocidentais. 

Na mesma linha de pensamento, S. Santos aposta numa sociologia das au

sências enquanto mecanismo de resgate da experiência social reprimida pelo câ

none oficial, já que a experiência social do mundo extravasa em muito a que é do 

nosso conhecimento. Porque foram destruídos, não há instrumentos de reconheci

mento dessa outra experiência social não submetida a esse cânone. Experiência 

que é preciso interpretar, já que a compreensão ocidental do mundo, de modo al

gum esgota a compreensão do mundo. 

Uma perspectiva pós-colonial critica os modos como a investigação sobre a 

comunicação intercultural correntemente perpetua a dominação imperialista; enfati

za as relações históricas e políticas entre duas culturas e como estas afectam o 

processo de investigação; sugere ainda que os estudos de comunicação intercultu

ral deviam olhar-se a si próprios como "outros", sem o que, argumenta Hibler (in E. 

Min, 2001 ), eles «resultarão numa compreensão superficial, sem nenhum avanço 

em relação a uma mudança real». E, S. Santos, na R10, alerta para a possibilidade 
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de, com as nossas boas intenções, corrermos o risco de acabarmos o trabalho (de 

dominação) que os espanhóis não foram capazes de acabar: «(...) agora, há um 

risco de os conhecimentos fracos serem totalmente canibalizados (...)• É uma 

estratégia de risco total» (R10). 

Este apelo de Hibler à auto-reflexividade, como mecanismo de objectivação, 

encontra eco em Bourdieu e na sua incomodidade quando dizia que, enquanto es

crevia sobre a skholè experimentava o efeito de ricochete das suas próprias pala

vras: 

«Quando submetia a exame, sem contemplações, o mundo 
de que fazia parte, não podia deixar de saber que me eram neces
sariamente aplicáveis as minhas próprias análises e que fornecia 
assim instrumentos que poderiam ser virados contra mim - a com
paração do regador regado (...) designa simplesmente uma das 
formas, muito eficaz, de reflexividade tal como a concebo, quer di
zer, como um empreendimento colectivo» (Bourdieu, 1998: 4, 6). 

Isto, porque Bourdieu estava de facto convencido de que «só uma actividade 

de objectivação desembaraçada da indulgência e da complacência particulares que 

habitualmente são pedidas e concedidas às evocações da aventura intelectual 

pode permitir que descubramos, com a intenção de as ultrapassar, certas limita

ções do pensamento e, muito em especial, as que têm o privilégio por princípio» 

(ob. cit.: 4). 

Os modelos de investigação sobre comunicação intercultural que Hibler põe 

sob a mira crítica da perspectiva pós-colonial, estão inscritos no emprendimento 

mais vasto da ciência moderna, enquanto cânone oficial, a qual é, em si, «um arte

facto cultural do Ocidente cuja difusão "universal" no sistema mundial tem sido de

sigual e tem reproduzido assimetrias e hierarquias, tanto no centro, como na perife

ria e na semi-periferia» (S. Santos, 2000: 283). É bom que nos lembremos de que, 

«desde meados do sec. XVII, e sobretudo a partir da segunda metade do sec. XIX, 

a ciência moderna consolidou a sua hegemonia por beneficiar de uma crescente 

protecção do Estado, ao ponto de se ter transformado no conhecimento oficial en-
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sinado no sistema educativo público e desenvolvido nas instituições de investiga

ção criadas ou financiadas pelo Estado» (ob. cit.: 292). Daí que a ciência moderna 

seja uma forma hegemónica de conhecimento nas sociedades contemporâneas, 

capaz de reprimir toda a experiência social que não se submeta a este cânone. 

«Todas as formas de conhecimento são parciais e locais; são contextualiza

das e, consequentemente, limitadas pelos conjuntos de relações sociais de que 

elas são a "consciência" epistemológica» (ob. cit.: 282). Consciência dos limites 

que leva S. Santos ao reconhecimento do desconforto que, por antecipação, «leva 

àquilo que eu chamo um sentimento de incompletude num determinado conheci

mento ou numa determinada cultura e que faz com que essa cultura ou esse co

nhecimento comece a perguntar-se sobre o que está para além dele e, a partir daí, 

a aspiração de um outro» (R10). Mas, como o reconhece, dada a história das rela

ções de dominação e a decorrente posição diferenciada que o sentimento de desi

gualdade no diálogo intercultural acentua, «esta sensação de incompletude pode 

ser também uma armadilha» (R10). E os parceiros de culturas dominadas, «ao 

contrário, partiam do pressuposto: não, nós só admitimos o diálogo a partir da ideia 

de completude. Quer dizer, só uma cultura que se considere completa, ou um pa

radigma que se considere completo é que pode entrar num debate deste tipo, sem 

correr o risco de ser totalmente cilindrado, de ser totalmente dominado pelo diálogo» 

(R10). (O que me parece exemplar da concepção de diálogo, como luta pelo reconhe

cimento, de Gurevitch). 

Daí a postura de fechamento (completude, como defesa), face ao conheci

mento histórico do que têm sido as consequências sucessivas dessas relações, em 

que se pode rever esta defesa da condição de completude, para entrar em pé de 

igualdade no diálogo. 

Avessos, portanto, à consideração da condição de incompletude, de cuja 

consciência emerge a abertura que, historicamente, tem revertido em consequên

cias que legitimam a auto-avaliação de ingenuidade face a um jogo marcado à par

tida pelos códigos dos dominantes, que razões têm estes interlocutores para não 
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pensar que nós (cultura ocidental) sentimos tanta completude através da Verdade 

da nossa ciência que, na melhor das intenções, é a partir dela que vamos conhecer 

os outros, que é a partir dela que nos arvoramos em facilitadores da comunicação? 

A marcar a complexidade envolvida nas relações multiculturais, e de como 

elas podem ser um terreno armadilhado, E. Min (2001) dá conta de que os investi

gadores positivistas são pouco explícitos acerca dos valores subjacentes à sua 

análise das relações interculturais, no que diz respeito à raça e etnicidade, deven-

do-se isto, na opinião deste autor, em grande parte, ao facto de ssas análises se

rem marcadamente descritivas e não explicativas. Como exemplo, ele refere que 

esses investigadores, em geral, defendem que as identidades racial e étnica são 

"boas" no sentido de providenciar identidades de grupo que podem ser efectiva

mente representativas. Mas não colocam a questão das circunstâncias em que tais 

identidades são usadas como base para promover e legitimar desigualdades e po

derem, assim, ser socialmente "más". Não consideram as implicações normativas 

das identidades étnicas nem os tipos de arranjos sociais necessários para que elas 

funcionem em modos efectivamente representativos. Mesmo abordagens mais ho-

lísticas e estruturais como as teorias sistémicas, o construtivismo, o paradigma 

neo-hegeliano/ /darwiniano e o paradigma de rede, tendem, do ponto de vista deste 

autor, a concentrar-se em estruturas observáveis (isto é, nos elementos desligados 

de uma cultura) e a assumir que a função primária destas estruturas é manter e 

servir a cultura mais geral. O valor de cada parte é avaliado em termos da sua con

tribuição para o todo. 

Considerando a sensibilidade de S. Santos em relação à problemática da 

tradução - passando esta, de certo modo, pela criação de redes de inteligibilidade 

(R11) - a qual se inscreve no âmbito mais vasto da comunicação humana, pare-

cem-me de interesse as considerações que E. Min (2001) tece, em relação à ne

cessidade da procura de alternativas aos modelos de análise das relações intercul

turais que têm dominado a investigação nessa área. É nesse âmbito que faz uma 
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apreciação dos paradigmas sistémico e de rede, considerando inadequada a sim

plificação a que acabam por reduzir a realidade complexa. 

Para os teóricos sistémicos, a comunicação é o processamento e transfor

mação da informação por um sistema vivo, no sentido de se adaptar a, e adaptar o 

seu meio. Isto é, o fluxo da informação é vital para a sobrevivência dos sistemas. 

Todos os sistemas comunicam dentro de si e entre si, ou seja, com outros 

sistemas. Pedindo emprestados conceitos à teoria da informação, - a cibernética68, 

que se centra na semelhança entre humanos e máquinas, quanto à sua dependên

cia da informação para o controlo - a teoria sistémica assume que todos os siste

mas se podem distinguir pelo modo como respondem às exigências que lhe são 

feitas e pelo modo como recolhem, avaliam e respondem à informação nova. As

sim, os sistemas que sobrevivem são aqueles que abstraem e codificam a informa

ção nova, armazenam símbolos codificados, rastreiam informação importante da 

que o não é, evocam informação armazenada quando necessitam e transmitem in

formação sem sucumbir ao excesso (overdose) de informação. 

A maioria das teorias sistémicas assume que os sistemas são estáveis e au

tomáticos. Vêem também a comunicação humana como um sistema estruturado, 

independente da vontade individual, a ser compreendido como uma expressão 

simbólica da estrutura social definida pelas suas relações externas e internas. 

Do mesmo modo, o paradigma em rede preocupa-se com «a estrutura de 

comunicação de um sistema, por meio da análise de dados relacionais sobre o flu

xo da comunicação» (ob. cit.). 

O paradigma de rede lida com o modo como a informação é transmitida e 

recebida. Pode preocupar-se com a comunicação mas apenas de uma maneira li

mitada. O interesse focaliza-se, sobretudo, em padrões de comportamento, senti

mento e reacção. Ora a comunicação é mais do que interconecções e relações. 

68 No contexto desta entrevista, em R3, S Santos, ao concordar que o capitalismo se submete às 
diferentes condições, afirma que «é evidente que também submete as outra condições, na medida 
em que é uma situação cibernética, é uma teoria de feedback» (R3). 
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Em suma, estas abordagens relacionais, sistémicas e de rede, tendem a dar 

uma atenção superficial à substância das mensagens individuais. E, problemas 

complexos, correm o risco de ser reduzidos a questões analiticamente manejáveis, 

simples, que envolvem dados relacionais identificáveis e explicáveis. 

(De resto, a confiança original na pretensão analítica de, através da divisão 

do todo em partes mais simples, se chegar à estrutura lógica escondida debaixo da 

forma de superfície dos enunciados, revelou-se - como, aliás, o evidencia S. San

tos, sobretudo, em Um Discurso sobre as Ciências e em Introdução a um Para

digma Pós-Moderno - demasiado optimista. Porque, por um lado, os conceitos ad

quirem a sua identidade não tanto através da sua estrutura interna, mas através do 

seu lugar numa teoria mais vasta ou ligados a teorias e práticas às quais esses 

conceitos estão associados; por outro, não há qualquer maneira sistemática de de

terminar onde deve terminar um processo de análise, nem sequer, talvez, de de

terminar que direcção deve tomar). 

Precisamos, então, de uma abordagem alternativa/criativa que reconheça a 

natureza complexa da comunicação. 

É da procura dessa alternativa/criativa que decorre a legitimação teórica de 

Bakhtine na comunicação intercultural. 

Sobre as minhas dúvidas quanto às metáforas que em S. Santos expressam 

a sua preocupação com a tradução, serem antes indicativas da necessidade da 

criação de mecanismos de aprofundamento da compreensão, ou de espaços de 

convivência completadora (Q7), S. Santos refere, a certa altura da R7: «ao nível 

das práticas sociais, eu quero que elas se compreendam, sem perderem nada do 

que são, e apenas tomando conhecimento dos outros e, portanto, saber em que 

medida é que as suas preocupações são traduzíveis noutras preocupações» (R7). 

E, à minha sugestão de uma hermenêutica diatópica, remeter para a dialéctica par

ticular/universal, S. Santos situa-a, antes, entre dois particulares: «Eu acho que 

aqui é, basicamente, entre dois particulares. Eu tenho muitas suspeitas em relação 
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ao universal. Quer dizer, ao universal concreto, Hegeliano, muito bem. Mas o uni

versal abstracto, sem determinações, não. Precisamente porque o universal abs

tracto sempre foi o Ocidente...» (R7). 

«(...) Para mim é sempre mais a questão de um multiculturalismo progressis

ta que será a minha forma de universal. Algo que emerge assim, hibridamente, de 

uma constelação de saberes, de conhecimentos , de tradições...» (R7). 

E vem a propósito o pensamento de Bakhtine, no seu potencial de recriação 

do estudo da comunicação intercultural. 

Para Bakhtine, uma comunicação dialógica constitui uma comunidade de di

ferentes e por vezes conflituais vozes que pode não ser resolvida dentro de um self 

compreensivo. Ele rejeita a noção pós-colonial de empatia como um caminho para 

compreender os "outros", porque nela se assume que devemos tomar-nos o que 

são os outros para os vir a compreender. Isto, sem negligenciar que a aproximação 

a uma cultura estranha é um degrau necessário para a compreender. Mas, na em

patia, reproduz-se e duplica-se o que verdadeiramente já lá está. 

E. Min (2001) define algumas razões para a relevância e importância para o 

estudo da comunicação intercultural das teorias de Bakhtine, agregando-as em 

quatro itens: ciências humanas transdisciplinares; a incompletude das diferentes 

vozes; o self, a exterioridade e a alteridade; o conceito de compreensão criativa. 

Para ajudar a identificar interconecções entre diferentes abordagens e para 

construir enquadramentos teóricos para o estudo da comunicação entre pessoas 

de culturas diferentes, Bakhtine oferece, para o efeito, a distinção entre ciências 

naturais e ciências humanas . 

No seu livro Para uma Metodologia das Ciências Humanas, Bakhtine des

creve a sua atitude face ao formalismo, definindo assim o seu posicionamento: 

Esta distinção e oposição é hoje questionada, com apresentação de alternativas teóricas vindas 
do campo da física (ex.: I. Prigogine), da filosofia (ex.: I. Stengers) e mesmo da teoria feminista (ex.: 
S. Harding). 
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afirmação de uma compreensão diferente da especificidade; ignorar o conteúdo, 

conduz a uma "estética material"; não o "fazer" (a execução?) mas a criatividade. 

Na sua atitude para com o estruturalismo está contra o fechar-se num texto, 

contra as categorias mecânicas: "oposição", "mudança de códigos"; contra a forma

lização sequencial e a despersonalização. «Todas as relações são lógicas (no sen-
1 tido lato da palavra). Mas eu ouço "vozes" em todas as coisas e relações dialógicas 

entre elas» (ob. cit.). E sobre o problema das categorias "precisão " e "profundida

de" ele defende que, enquanto nas Ciências Naturais se recorre à primeira, a se

gunda condiz com a natureza das Ciências Humanas: o objectivo das Ciências Na

turais é a "precisão", enquanto para as Humanidades é a "profundidade". 

A sua posição sobre as Ciências Naturais é simples: coisas (em oposição à 

consciência e à personalidade) estão rodeadas por outras coisas mas não estão 

em contextos genuínos. Para ele, as técnicas das Ciências Naturais, nas quais se 

baseiam o funcionalismo e o positivismo, têm apenas um valor preparatório para as 

Ciências Humanas. Além disso, a sua visão alargada de cultura, que se refere a 

todos os fenómenos culturais enraizados na linguagem, tem o efeito salutar de dei

tar abaixo as fronteiras entre cultura popular e cultura de elites mas também entre 

texto e contexto. 
Bakhtine dedicou a última metade da sua vida à distinção entre significado 

conceptual de uma coisa e os significados vividos nos contextos. Ele oferece à 

análise cultural uma visão unitária e transdisciplinar das Ciências Humanas e da 

cultura baseada na natureza textual comum dos seus materiais. 

A fronteira entre texto e contexto, entre dentro e fora é, para Bakhtine, artificial 

porque, de facto, existe um fluxo (circulação) fácil entre os dois. 

Em relação à incompletude das diferentes vozes, o pensamento deste au

tor providencia uma auto-consciência em relação à comunicação intercultural e a 
1 outras disciplinas: o seu cepticismo força essas disciplinas a reverem-se na sua 
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incompletude e a reavaliar as suas metodologias e as suas conclusões e a encora

já-las a dialogar. 

Bakhtine rejeita qualquer modelo que investigue os processos culturais em 

termos de regras ou sistemas. Ele argumenta que o processo cultural original de

saparece sob esse escrutínio. As regras ou sistemas são estruturadas artificialmen

te e o que não cabe no seu âmbito torna-se «um mero conjunto de fenómenos aci

dentais, incompreensíveis e inclassificáveis» (ob. cit. 11). 

A ênfase de Bakhtine nas diferenças dos estilos de linguagem, nos dialectos 

territoriais e sociais, no jargão profissional, etc, deveria constituir pontos metodoló

gicos importantes para o estudo da comunicação intercultural. As relações intercul-

turais apenas são significativas quando a autenticidade e a qualidade das mundivi-

sões relacionais são avaliadas pelo ângulo dialógico, no qual uma consciência é 

justaposta a outra. 

Quanto à diversidade e ciclicidade, o pensamento de Bakhtine oferece não 

só distinções claras entre orientações teóricas mas também combina o melhor do 

velho e do novo, oferecendo uma teoria da linguagem (a que atrás já se fez refe

rência) que privilegia a agência sobre a estrutura, ao mesmo tempo que trabalha 

com, mas não dentro das fronteiras linguísticas. 

De acordo com Aranowitz (in E. Min, 2001), a sua ênfase na ciclicidade e na 

vida comum regenerativa torna possível uma teoria da relação da natureza com a 

interacção humana. Ele cresceu mergulhado num contexto de genuína confluência 

de diferentes culturas, desenvolvendo um "terceiro ouvido" que lhe permitiu ouvir 

diferenças onde outros vêem semelhanças, especialmente na globalidade aparente 

da voz humana. E esteve sempre obcecado com o quem está a falar. 

São, também por isso, da maior relevância, as suas contribuições teóricas 

para a compreensão criativa, desencadeadora de diálogo em expansão.70 

70 Conceito que Zali Gurevivitch desenvolve em Diálogo Dialéctico: a luta pelo discurso, o silêncio 
repressivo e a passagem para a multiplicidade, a que aludimos anteriormente, neste trabalho. 
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No que diz respeito à construção de uma teoria da tradução (enquanto preo

cupação inscrita no discurso multicultural progressista de S. Santos), quer parecer-

me a condição aberta do conceito Bakhtiniano de "compreensão criativa" mais efi

caz e ajustado à leitura da realidade de uma comunicação intercultural a haver, do 

que o conceito de tradução. A não ser que se alargue este de tal modo que, ao 

querer dizer tudo (à maneira "boaventurista", em relação a onde está o poder em 

Foucault), não queira dizer nada. O que não me parece ir no sentido de satisfazer 

as exigências de construção de uma teoria geral (no caso, da tradução). Ao mesmo 

tempo, não sei como coadunar essa pretensão com a postura pragmática, teleoló

gica (ao mesmo tempo, utópica) de S. Santos, questionadora da possibilidade e uti

lidade actual de grandes teorias. «Não falo propriamente no sentido convencional 

da tradução. (...) Aumentar os campos de reciprocidade e de inteligibilidade, sem 

que seja à custa de uma só forma de inteligibilidade. São isomorfismos, de alguma 

maneira. É a minha maneira de substituir a meta-narrativa ou a grande teoria» (R 

11) 

Sobre o auto-conhecimento (para o qual concorrem os conceitos de self, de 

exterioridade e de alteridade), e a propósito das relações se/f-outro, as teorias de 

Bakhtine vão no sentido de esclarecer que em qualquer situação de comunicação 

intercultural ou interpessoal nós criamos imagens dos outros e imagens de nós 

para os outros. 
No seu ensaio O Autor e o Herói na Actividade Estética - refere E. Min - , 

Bakhtine argumenta que a criação dessas imagens está para a arte e não para a 

vida. E apresenta-nos três categorias relacionadas com a auto-formação: o self 

(como é que a minha consciência olha e sente o meu self); a exterioridade (como 

é que o meu self aparece para os outros que estão fora dele); a alteridade (como é 

que os que me são exteriores aparecem para o meu self). 

Ao introduzir o conceito de "viver dentro", Bakhtine (ob. cit.) argumenta que 

uma pessoa entra no lugar do outro, mantendo o seu próprio lugar, a sua própria 
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exterioridade em relação ao outro. Isto é, eu mantenho activamente a minha indivi

dualidade quando "vivo dentro" da individualidade de qualquer outra pessoa. Ou 

seja, "viver dentro", não significa que abandonemos o self ou o seu ponto de vista. 

Nós simplesmente não podemos nunca estar fora da experiência do outro. O que 

não deve confundir-se com empatia onde «uma pessoa tenta mergulhar totalmente 

no outro e experienciar o mundo inteiramente a partir do lugar do outro» (ob. cit.: 

14). A empatia apenas reproduz o que já lá está numa relação que tenta apagar a 

"segunda pessoa", dissolvendo-a na "primeira". 

(Tendo em conta a inscrição judaico-cristã da nossa civilização), toma o 

exemplo de Cristo e sugere que este não usou a empatia com os seus discípulos e 

o seu povo. Ele tornou-se um deles, ao mesmo tempo que mantinha a sua exterio

ridade, não oferecendo a verdade teórica mas um viver dentro do mundo que se 

transformaria para sempre. 

Para Bakhtine é impossível a construção do self, a partir da consciência indi

vidual. Quando olhamos para o espelho é sempre "falso" o que vemos porque não 

vemos o que os outros vêem quando nos vêem. Ao responder à minha própria cara 

no espelho - falando, sorrindo, pretendendo ser uma segunda consciência - ape

nas consigo ter o papel de um outro indeterminado, potencial. Não posso de manei

ra nenhuma ser um outro real mas apenas uma "alma escrava", fraudulenta, sem 

um lugar próprio (seu), sem um nome e sem um papel. 

Estes conceitos, no dizer de E. Min (2001), providenciam uma alternativa 

para alguns estudos de comunicação intercultural, especialmente para os Hegelia-

nos monolíticos que negam a particularidade de ambos os participantes numa in

teracção intercultural, ao tornar cada um deles generalizável e substituível (isto é, 

que se pode pôr no lugar do outro). 

Para Bakhtine é absurdo reduzir os actos da vida real a categorias psicológi

cas ou sociológicas. Para ele, todas estas abordagens não fazem mais do que 

traduzir um vocabulário teórico para um outro. E, do ponto de vista da sua teo-
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ria, podemos começar a remediar este problema, não através do desenho de 

uma nova teoria, mas prestando atenção à realidade do acto específico. 

Só começando pelo acto em si próprio e não pela sua transcrição teóri

ca é que encontramos uma saída para o seu conteúdo específico. 

O meu sublinhado decorre do desassombro da apreciação, indutora de pro

posta alternativa . Mas também porque, por vezes, dela se abeira o pensamento de 

S. Santos, também na entrevista. Donde, alguns excertos, de certo modo ilustrati

vos dessa vizinhança conceptual: 

« (...) Esta realidade contém muitas outras. São possíveis outras 
realidades alternativas. E a gente muitas vezes não as vê porque a 
experiência do filósofo ou do sociólogo está muito confinada à ex
periência de um país que depois universaliza. A maneira de comba
ter isso é realmente ir para o terreno em primeiro lugar e em se
gundo lugar ir para o terreno em países distintos, com característi
cas distintas, onde diferentes coisas acontecem, para ver se a 
realidade tem essa rigidez. E, quando lá chegamos e observa
mos, vemos que a realidade é extremamente plástica, há mui
tas realidades metidas naquela com base na qual nós costu
mamos fazer as nossas teorizações» (R1). 

Ou ainda na R5, sobre o problema da incomensurabilidade dos conteúdos 

de verdade entre proposições inscritas em diferentes paradigmas, na sua opinião, 

só se resolver num quadro prático de intervenção na realidade (R5). Ou, a propósi

to de estarmos já a entrar numa fase de bricolage epistemológica: «(... ) Eu penso 

que esta é uma situação em que, de todo o modo, quem vai de alguma maneira 

trabalhando as possíveis articulações entre conhecimentos rivais, entre epistemo-

logias rivais, são essas práticas. Não é ao nível da epistemologia. A esse nível 

penso que elas são intoleráveis, são intratáveis e não são resolúveis» (R5). 

Sobre a pluralidade da linguagem, a um nível sociológico, Bakhtine tenta li-

I bertar-se da insistência de Kant na distinção epistemológica entre experiência e 

conhecimento. A existência de um outro Eu autónomo e a necessidade de co-
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experiência são possíveis. Ao contrário da tradição saussuriana, que encara o dis

curso como individual e o sistema de linguagem como social, ele vê os dois imbri

cados constantemente. 

O discurso produz interacções que são sociais, por definição, uma vez que 

são interindividuais, requerendo um emissor e um receptor socialmente constituí

dos. 

Toda a linguagem transporta uma antecipação de se juntar a um receptor. 

Tal como ele o diz: «Eu vivo num mundo de palavras dos outros. E toda a minha 

vida é uma orientação no sentido desse mundo... começando com a minha assimi

lação delas... e acabando com a assimilação da riqueza da cultura humana» 

(Bakhtine, in E. Min., 2001). 

Bakhtine vê um núcleo dialógico em toda a sociabilidade que é constituído 

por uma resposta existencial activa, construída na própria interacção. O individual é 

permeado pelo social. Na verdade, uma pessoa desenvolve o individual, não por 

oposição, mas através do social. O processo de construção do self, envolve a es

cuta e a assimilação das palavras e dos discursos dos outros (a mãe, o pai, a esco

la, etc.), todos processados dialogicamente, pelo que, de certo modo, as palavras 

se tornam palavras meias nossas. Com a maturidade, estas palavras transformam-

se no que Bakhtine chama "discurso internamente persuasivo". «Tal discurso é de 

decisivo significado na evolução da consciência individual: a consciência acorda 

para a vida ideológica independente, precisamente no mundo dos discursos dos 

outros que o rodeiam e dos quais, inicialmente, não se pode separar» (ob. cit.: 15). 

É assim que, o processo de distinguir entre o discurso próprio e o do outro e 

entre pensamento próprio e o do outro é activado bastante mais tarde no desenvol

vimento. 

«Quando o pensamento começa a trabalhar de uma maneira independente, 

experimental e discriminativa o que primeiro ocorre é uma separação entre o dis

curso persuasivo internalizado e o discurso autoritário forçado, em simultâneo com 

a rejeição daqueles discursos que não nos interessam, que não nos tocam. Um self 
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é constituído através da aquisição das linguagens que nos rodeiam e dos discursos 

do "nosso mundo"» (Bakhtine, ibid). 

O self, neste sentido, é uma espécie de soma híbrida de práticas institucio

nais e discursivas, desenvolvidas na família, classe, género, raça, geração e local. 

O desenvolvimento ideológico é gerado por uma luta intensa e aberta dentro 

de nós, pela hegemonia entre os vários pontos de vista, orientações e valores ver

bais e ideológicos disponíveis. 

Sobre o conceito de compreensão criativa, no encalce de uma compreen

são mútua que se desenvolve na compreensão dialogica, em Bakhtine (ob. cit) de-

fende-se que, ao investigar as trocas interculturais, não nos devíamos contentar, 

nem com a recolha de nova informação factual, nem mesmo com a reconstrução 

de um ponto de vista "estrangeiro". Isso não passa de meros preliminares para a 

tarefa mais importante de revelar a "nova profundidade semântica" noutras culturas 

e na nossa. 
Precisamos de lidar com isso dialogicamente. 

Existe uma ideia muito forte, mas unilateral, de que, para melhor perceber uma cul

tura estrangeira, uma pessoa deve entrar nela, esquecendo a sua própria, e ver o mundo 

através dos olhos dessa cultura estrangeira. Ao invés, a perspectiva Bakhtiniana argumenta 

que o nosso alvo deveria ser o objectivo dialógico da compreensão criativa. 

«A compreensão criativa não renuncia a si própria, ao seu lugar 
no tempo e à sua cultura. Não esquece nada. Para compreender é 
imensamente importante para a pessoa que compreende estar 
localizado fora do objecto da sua compreensão da sua com
preensão criativa. Porque não se pode realmente ver o nosso pró
prio exterior e compreendê-lo como um todo, e os espelhos e as fo
tografias não nos podem ajudar. O nosso exterior real só pode ser 
visto e compreendido pelas outras pessoas porque estão localiza
das fora de nós no espaço e porque são outros» (Bakhtine, ob. cit.: 
15). 

O conceito de exterioridade cria a possibilidade de diálogo e o diálogo aju-

da-nos a compreender uma cultura de um modo profundo. Porque qualquer cultura 
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contém significados que ela própria não conhece, de que ela própria não tomou 

consciência. Eles estão lá mas como um potencial. Este potencial cria-se e desen-

volve-se pelo diálogo, que, por sua vez cria inúmeros potenciais que interactuam 

dialogicamente. Nenhuma interacção única pode esgotar o valor potencial de inter

acções futuras. Tanto o diálogo como os diálogos potenciais, dele decorrentes, são 

infinitos. 

Contrariando esta perspectiva, alguns académicos, com uma visão estreita 

da subjectividade, sugerem que a empatia vê o mundo do ponto de vista do sujeito 

e renunciam à sua própria exterioridade (à sua visão exterior - surplus). Mas, tal 

como se menciona no artigo de E. Min que temos vindo a referenciar, a empatia 

não só distorce a compreensão da subjectividade do outro, como também cria uma 

distorção comunicativa. Neste processo, o importante é que uma pessoa renuncia 

e explora, simultaneamente, o seu próprio surplus; traz consigo para a interacção, 

simultaneamente, ambas as perspectivas, e cria uma "arquitectura" da visão 

que não é redutível a nenhuma delas. 

Cabe, nesta altura, referir os traços de confluência com este ponto de vista, 

no modo como S. Santos perspectiva a "questão do sujeito" na R12. 

Em primeiro lugar (e tendo em conta a distinção de Kant entre o ego empíri

co, dado na auto-consciência comum, e o ego transcendental ou puro), se, como 

atrás é referido, Bakhtine tenta libertar-se da insistência de Kant na distinção epis

temológica entre experiência e conhecimento, S. Santos, a este respeito, e no tom 

coloquial de entrevista, refere que a nossa cultura criou uma série de tabus. Ao fa

zer o corte entre o eu epistémico e o eu empírico, desvalorizou toda a área do eu 

empírico que agora está a emergir. «Quando eu falo do sujeito e do corpo é toda 

esta emergência que esteve marginalizada, suprimida, submersa dentro de concei

tos abstractos de subjectividade que não têm nenhuma possibilidade de hoje nos 

convencerem como sendo a ancoragem ou o fundamento das nossas certezas, 

quaisquer que elas sejam, por menores que elas sejam.(...) Nem o sujeito univer

sal, nem o sujeito singular; nem o sujeito individual, nem o sujeito colectivo, mas o 
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que está entre» (R12). E depois de fazer referência à neuro-ciência, como lugar da 

tentativa de ancoragem no corpo e na corporealidade de muitas das coisas que a 

filosofia e a sociologia ancoraram na sociedade e em outros lugares, S. Santos diz, 

abertamente, que está totalmente contra isso. «Porque eu penso que, o mais im

portante nos corpos, é o que está entre os corpos. É a relação. O Damásio nunca 

me vai resolver o meu problema se eu estou apaixonado. Porque a paixão são dois 

corpos, e o que está entre eles não está em nenhum deles. (...) Há um entre-

corpos como há um entre-identidades que é fundamental para entender tudo isto» 

(R12). Também aqui, uma "arquitectura" da visão que não é redutível a nenhum 

dos corpos, como a nenhuma das identidades. 

Bakhtine (ob. cit.) define "arquitectura" como uma distribuição não arbitrária, 

focada e indispensável a ligações cimentadas em partes e aspectos singulares, 

num resultado final global. O paradoxo aqui - diz E. Min - é que uma arquitectura 

tenta articular os aspectos gerais de actos particulares, de modo a que a sua parti

cularidade não seja nunca comprometida. 

Esta questão remete para um outro aspecto crucial no pensamento de 

Bakhtine - a Incompletude da comunicação. Este conceito pode constituir-se em 

alternativa ao paradigma de rede ou às teorias sistémicas. 

O problema com estas teorias é a sua inexactidão, artificialidade e predictibi-

lidade (se bem que as teorias não sistémicas possam também ter estas caracterís

ticas). Um fenómeno de comunicação não é necessariamente relacional ou siste

maticamente identificável. A comunicação torna-se um veículo para a criação de 

mim pelos outros ou para a minha criação de mim pelos outros. O que é importante 

sobre a incompletude (não finalização) da comunicação é a impossibilidade de eu a 

codificar completamente, porque o próprio conceito de eu é múltiplo. 

Para Bakhtine a mensagem não é necessariamente formulada pelo emissor, 

codificada e depois descodificada pelo receptor. Ela não é realmente enviada, ex

cepto num sentido puramente fisiológico. A mensagem é formulada em função da-
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quilo que eu, emissor, espero ser recebido pelo receptor, ou seja, é já o receptor a 

condicionar essa formulação. 

Esta ideia complexa pode ser compreendida através do conceito de diálogo. 

Mas Bakhtine usa o termo em tantos contextos e em sentidos tão diversos que pa

rece difícil muitas vezes uma definição clara. E quer parecer-me que, tal como com 

tradução, também este termo se pode colocar no role daqueles para que é ade

quada a argumentação de P. Delartre (1992: 223 ss): a sua percepção intuitiva é 

suficientemente forte para que a sua utilização seja muito frequente e sem grande 

risco de maiores incompreensões, apesar da polissemia, sendo de grande relevân

cia, para a extracção de significado, o contexto do seu uso. 

Em todo o caso, para Bakhtine, o diálogo é um tipo especial de interacção. 

Infelizmente - no dizer de E. Min (2001) - tem sido tomado muitas vezes como si

nónimo de interacção comunicativa em geral e, em consequência, tem sido banali

zado. 

Quando imaginamos uma situação de comunicação, tendemos a pensar em 

duas ou mais pessoas que interagem de uma determinada maneira. A maioria dos 

estudos de comunicação intercultural considera que o "género" e a "nacionalidade" 

são os principais determinantes dos comportamentos de comunicação individual. 

Esta concepção muito comum é, segundo este autor, uma consequência necessá

ria do tipo de pensamento que Bakhtine denomina de "teoricismo", que ele conside

ra dominante na história moderna ocidental e que compreenderá sempre os acon

tecimentos comunicativos em termos de um conjunto de regras ou dados relacio

nais, conformados numa estrutura que eles exibem. O teoricismo apenas repete o 

acontecer do acontecimento, deitando por terra todo o potencial do acontecimen

to... não deixando acontecer. 

Este encontro com Bakhtine traz-me à memória dados da reflexão partilhada 

na área da formação de professores, em que traduzia a minha inquietação numa 

espécie de "súplica" terminal da qual nunca soube o efeito: ao menos que a escola 
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seja um lugar onde é possível deixar acontecer. É este teoricismo (tanto quanto o 

praticismo) que despotencializa a comunicação. 

No paradigma de rede, para a comunicação intercultural, por exemplo, pes

soas e fenómenos particulares são reduzidos a encontros, perdendo-se as relações 

íntimas e éticas inerentes às suas acções. 

O teoricismo retira o "acontecer" do acontecimento que se torna secundário 

em vez de principal. 

O problema com estas teorias é que elas começam no lugar errado - tal 

como o afirma Gurevitch (fundamentado em Bakhtine), em relação ao "diálogo": o 

diálogo não é algo a que se chegue, mas o ponto de partida. 

Na perspectiva Bakhtiniana deve-se começar com o acto em si mesmo e 

não com a sua transcrição teórica. Este tipo de transcrição reduz o tempo a um 

mero parâmetro e perde-se a historicidade real do acontecimento. 

Bakhtine (ob. cit.: 14) refere-se ao teoricismo como um «monologismo filosó

fico onde o diálogo genuíno é impossível. Pelo contrário, a verdade devia nascer na 

zona de contacto entre várias consciências, o que requer a pluralidade de cons

ciências, não se resumindo a uma consciência individual». (E não se pode deixar 

de sublinhar a vizinhança do que se acaba de transcrever com a reflexão sobre 

tradução que S. Santos desenvolve na entrevista (R7e R11). 

De facto, todas as entidades sociais e psicológicas são processuais na sua 

natureza. A sua actividade inacabada é essencial à sua identidade. E, para as pes

soas, a actividade mais importante é o diálogo. Para qualquer indivíduo ou entidade 

social, não se pode separar a existência do processo de comunicação em curso. 

Por isso é difícil falar no entrar no diálogo, como se os componentes que o fa

zem, pudessem existir de uma outra maneira. Os diálogos particulares suspen-

dem-se (eles, verdadeiramente, nunca acabam). Mas o diálogo em si mesmo, está 

sempre em curso. Para Bakhtine o diálogo não é um acto subsequente mas é ele 

mesmo o ponto de partida. «A vida da palavra está contida na sua transferência de 
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uma boca para outra boca, de um contexto para outro contexto, de um grupo social 

para outro, de uma geração para outra» (Bakhtine, ob. cit.: 11). 

Um outro problema no paradigma de rede é que, nem os indivíduos, nem as 

entidades sociais podem constituir uma mónada71, fechados dentro das suas fron

teiras. Eles são extra-territoriais, parcialmente localizados fora de si próprios. Nem 

todos os laços relacionais são nitidamente estruturados e padronizados. Eles são 

muito mais desligados, mais confusos e mais abertos do que isso. Os aspectos 

mais interessantes e inacabados de qualquer interacção surgem dessa relativa de

sordem. A comunicação humana não reside em princípios, regras ou dogmas abs

traídos da experiência, mas no acontecer irrepetível da vida vivida. 

E, sobre fronteira (metáfora muito cara a S. Santos), esta perspectiva en

caminha a nossa compreensão para que uma pessoa não tem um território interno 

soberano; está completamente e sempre na fronteira; olhando para dentro de si ele 

olha «dentro dos olhos de outro, ou com os olhos de outro». Na verdade, a própria 

metáfora de território e fronteira é falsa, segundo Bakhtine. Se se insiste em usá-la, 

necessariamente envereda-se por formulações paradoxais. Bakhtine insiste em 

que as entidades culturais estão, de facto, todas sobre fronteiras. 

«Não é possível imaginar o campo da cultura como uma espécie de unidade 

(conjunto, todo) espacial, com fronteiras mas também com território interno. 

O campo da cultura não tem território interno: ele está inteiramente distribuí

do ao longo das fronteiras; fronteiras que passam por todo o lado, nos seus varia

dos aspectos... Todo o acto cultural vive essencialmente nas fronteiras. É nisso que 

está a sua seriedade e significado (...) » (Morso & Emerson, 1994 - Repensar Bak

htine in E. Min ob. cit.: 12). 

A teoria da interacção isolada e completa (acabada), divorciada do seu con

texto, é uma teoria fundamentalmente errónea de entender os outros (Volosinov, 

1973 in E. Min, ibid). Em alternativa, Bakhtine coloca a questão básica do problema 
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da consciência: «Como é a acção do outro experienciada por mim? Em que plano 

da consciência está localizado o seu valor estético? (Bakhtine, ob. cit.: 16)». Muitos 

estudos de comunicação intercultural tendem a focar-se nas similaridades e nas di

ferenças dos vários estilos de comunicação, dentro dos vários contextos, de um 
modo transcendental. Este tipo de estudos põe a vida fora da linguagem e da cultu-

! 
ra. 

Bakhtine chama ao mundo «um acontecimento de estar vivo». Se continua

mente nos fixamos, mecanicamente, nestas oposições, a comunicação intercultu

ral, enquanto campo de estudo, não tem lugar para avançar. O campo cultural con

siste, não apenas numa diversidade de elementos e forças, mas é também atra

vessado por múltiplas temporalidades e diversos ritmos. A interacção de cada 

campo, por conseguinte, não se parece com a colisão das bolas de um bilhar nem 

pode ser categorizada em termos de contradições (Morson & Emerson, 1994, ob. 

cit.: 15). «A complexidade de cada interacção dialógica é imensa, e deve ser ela 

própria o principal tópico para uma teoria geral da cultura» (ibid). Uma comunica

ção intercultural deve envolver a constante redefinição dos seus participantes, 

desenvolver e criar numerosos potenciais em cada um deles separadamente, e en

tre eles interactivamente e dialogicamente. 

É claro que nenhuma interacção singular poderia esgotar o valor potencial 

de futuras trocas. Ambos - a comunicação e os potenciais de comunicação - são 

intermináveis. «Nenhuma palavra pode ser substimada, mas a palavra final não foi 

ainda dita e nunca o virá a ser» (Morson & Emerson, 1994, ob. cit.: 17). 

A problemática da comunicação intercultural, reflectida, assim, à luz do pen

samento de Bakhtine é conceptualmente servida por metáforas [no que, conceito e 

metáfora, fogem à condição moderna de (sob os auspícios da ruptura epistemoló

gica) antitéticos, para se complementarem e mutuamente enriquecerem do ponto 

de vista da estratégia textual, fora da qual não existem] que também são funcionais 

' ao desenvolvimento e condição expressiva do pensamento de S. Santos. 

71 Mónada - unidade orgânica muito simples que não tem relação com as outras. Elas convivem 
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«Estamos já a entrar numa fase de bricolage epistemológica, de alguma 

maneira. Isso nota-se em muitos autores e, talvez nos melhores, é onde isso se 

nota mais; porque as insuficiências do paradigma obriga a ir buscar outros conhe

cimentos a outros paradigmas» (R5). E, face à nossa sugestão de constelação 

(metáfora muito frequente na expressão escrita e oral do pensamento de S. San

tos) para configurar «as possíveis articulações entre conhecimentos rivais , entre 

epistemologias rivais» (R5), trabalhadas no âmbito das práticas, S. Santos, exem

plifica com a educação e a diversidade de práticas em que hoje ela se revê, «que 

darão uma constelação muito variada, em que se vai buscar a diferentes paradig

mas» (R5) conhecimento sempre incompleto. Ligando à Investigação-Acção, con

fessa que, «talvez a valorize hoje mais do que a valorizava antes». (...) «Porque eu 

achava que a acção tinha que ter uma dimensão mais radical, mais revolucionária, 

mais ampla e que não poderia estar apenas dependente de critérios de investiga

ção. Eu continuo a achar que , em parte, isso é verdade. Mas também penso que 

hoje, com a eliminação do paradigma (pelo menos temporária) da grande transfor

mação revolucionária, estas formas de investigação-acção são, muitas vezes, (...) a 

micro-fundação de novos paradigmas, de novas articulações paradigmáticas, de 

novas transições»(R5), no sentido da resolução concreta de problemas concretos 

com que as pessoas se debatem. «(...) São acções que têm, digamos, essa dinâ

mica virtuosa e utópica e que vão buscar aos diferentes paradigmas» (R5), numa 

dinâmica progressivamente mais descentrada e mais colectiva, onde, face à in

completude dos conhecimentos e dos paradigmas em que estão inscritos, se con

vocam conhecimentos rivais e alternativos para «a compreensão do que está pe

rante nós» (R5). E concorda que parte sempre de metáforas produtivas que depois 

literaliza: «E depois transformam-se. Embora elas muitas vezes sejam criticadas por 

serem metáforas, de facto, elas vão pouco a pouco tomando conta da realidade e 

mostrando quão literais elas são na análise das coisas» (R5). 

umas com as outras por determinação divina (Leybniz in Blackburn 1997). 
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Creio que o texto de Ramos Rosa, aqui incluído no capítulo 1, não pode es

clarecer melhor este extracto da entrevista de S. Santos para este trabalho. E, com 

a visão profunda e antecipada das coisas, que têm os poetas: «(...) É uma ilusão 

de óptica isto tudo que a gente tem aqui à nossa frente. E a gente está a anali

sar tudo através de uma determinada escala que, por tão naturalizada, parece ser 

a única forma», a forma completa. «Mas eu posso, por imaginação, transformar as 

escalas, miniaturizar certas coisas, aumentar outras. E, só o não faço, porque as 

nossas formas de convivência estão codificadas. Agora, quando nós estamos em 

áreas não codificadas... » (R5). 

E, já agora, toma a sério o teu papel de fada e aconselha-me qual dos 

caminhos devo seguir: o asfaltado ou o dos pedregulhos? 

- Olha, menino, (...) o bom caminho conduz à felicidade. E o mau, à 

infelicidade... Mas o monstro descabeçado, de cigarrilha na boca do estômago, 

expôs-lhe então com paciência burocrática: 

- Ninguém pode seguir o caminho asfaltado que leva à Felicidade Com

pleta sem se sujeitar a este programa bem óbvio. Primeiro: consentir que lhe 

cortem a cabeça para não pensar, não ter opinião nem criar piolhos ou ideias 

perigosas. Segundo e último: trazer nos pés e nas mãos estas correntes de 

ouro... (...) Realizada esta insignificante operação cirúrgica, ninguém te impe

dirá de gozar o resto da vida na pândega e na abastança. E tudo de graça. 

Porque quem não tem cabeça não paga nada. 

(...) - Não, nunca. (...) Prefiro tudo a viver sem cabeça. Nem calculas a 

falta que ela me faz. 
(...) - Oh!, espera, espera! Não te vás embora ainda. Escuta. Também 

podes requerer a substituição da cabeça. Por uma melancia, por exemplo. Ou 

uma bola de futebol que é o enxerto mais vulgar. Ou uma bolinha de ténis que 

fica sempre tão bem nas pessoas finas, elegantes, esbeltas... 
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E a compreensão criativa, a augurar a proximidade com áreas não codifi

cadas. Isto é, mais uma vez, Bakhtine, em nosso socorro. 

Diferentemente do paradigma em rede, o qual enfatiza as relações entre da

dos sistemáticos, o "acto arquitetónico" congrega, correlaciona, resolve, num con

texto não finalizado (Bakhtine, 1993 in E. Min, 2001). Estes actos arquitetónicos 

produzem novas compreensões, novo conhecimento. Por exemplo, ela ou ele entra 

activamente, como ser vivo, numa interacção e, consequentemente, nem num só 

momento se perde a si próprio completamente, ou perde o seu lugar singular. Por 

analogia, os grandes textos de qualquer cultura requerem a perspectiva de outras 

culturas para desenvolverem o seu potencial. De facto, eles são grandes, em larga 

medida por causa das potencialidades e profundidade semântica, que apenas po

dem ser revelados por outra cultura. Afinal, «todas as formas de conhecimento são 

parciais e locais; são contextualizadas e, consequentemente, limitadas pelos con

juntos de relações sociais de que elas são a "consciência" epistemológica» (S. 

Santos, 2000: 282). 

Bakhtine (ob. cit.) também defende que a compreensão é um processo em 

quatro camadas: primeira, a percepção física; depois, o reconhecimento; em se

guida, o captar do seu significado no contexto; e, finalmente (e é um passo crucial), 

a compreensão activa dialógica. O último passo é mais do que o reconhecimento 

de um contexto existente; é implicitamente criativo e presume novos contextos. Tal 

compreensão da compreensão - que acentua a exterioridade, o viver dentro e o 

diálogo activo - pode ser útil no estudo da comunicação intercultural. 

A verdadeira responsabilidade e a compreensão criativa são, de sua nature

za, dialógicas. E o diálogo abre para questões inesperadas. Tal como no diálogo 

em expansão de Gurevitch; na conversa "com o seu génio próprio", em Gadamer. 

Se uma resposta não dá origem a novas questões, a partir dela própria, sai 

fora do diálogo e entra no campo da cognição sistemática que é, essencialmente, 

impessoal. 
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Como já foi mencionado, na compreensão criativa o intérprete cria um tipo 

especial de diálogo. Um significado apenas revela a sua profundidade quando en

contra um outro significado "estrangeiro". Eles envolvem-se num tipo de diálogo 

que ultrapassa o fechamento e a unilateralidade destes significados particulares. 

Por outro lado, Deleuze (2000: 9) diz que «quando outra língua é criada dentro da 

língua, toda a linguagem tende para um limite (...) que comunica com o seu exteri

or. O limite não está no exterior da linguagem, ele é o exterior dela». 

Estes diálogos enriquecem tanto o texto como o seu intérprete. A troca cria 

significados novos e valiosos e contém o potencial para novos significados. Isto, 

nos diálogos activos, evidentemente, já que, uma pessoa não pode compreender 

criativamente qualquer outra, sem mobilizar as suas próprias questões. Morin 

(1995) não deixa esquecer que - eu é o pronome que todos dizem, mas ninguém 

pode dizer por mim. 

Este encontro dialógico de duas culturas não resulta numa fusão ou mistura. 

Cada uma retém a sua própria unidade e totalidade aberta a serem mutuamente 

enriquecidas. Ninguém pode alguma vez fazer o que eu faço agora e a partir da 

minha posição (ninguém se pode pôr no meu lugar). Uma pessoa não deve (nem 

pode) tornar-se a outra. Mas pode tomar-se outra. Tal qual experiencio, pessoal

mente, no dia a dia deste trabalho que desejaria, ao menos, fosse disso testemu

nho: a constante redefinição em que eu própria me situo; a que eu própria me sujei

to. "Fazer o caminho a andar", não é outra coisa que recentrar a mudança a partir 

de dentro de um nós, acontecido no diálogo activo, na conversa a todo o tempo 

aqui intentada sobre a fronteira exterioridade/interioridade, talvez agora mais, do 

que na dialéctica dos dois termos com fronteira artificial, onde nem sequer sabe

mos situar o entre. É o plano da nossa condição divergente; o instituinte, enquanto 

processo. E ocorre-me dizer do sabor do aprofundamento (nesta caminhada) de 

todas as minhas incertezas: pensar, dói. Paradoxalmente, anima. É a visceral pro

cura de antídoto. 
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É assim que, sem contraditar a posição anterior, nos actos transculturais 

uma pessoa realmente torna-se um outro que não o que era antes. Noutra lingua

gem (e apesar da recusa terminológica/conceptual com que, logo à frente depara

remos), diríamos de uma dialéctica entre sujeitos que nela activamente se 

(re)criam, reafirmando-se na complementaridade estratégica ao reconhecimento e 

incessante jogo de superação da sua condição sempre inacabada. 

Na compreensão criativa joga-se este jogo que, a meu ver, Bakhtine sus

pende, no que nos pareceu uma breve e circunstancial fuga à expressão complexa 

da complexidade (na sua descrição da compreensão em quatro camadas) - que 

procuramos entender à luz do "espírito do tempo" de avalanche positivista, traduzi

da na linearidade expressiva, inscrita na simplificação de fenómenos, cuja nature

za complexa perde sentido na sua arbitrária simplificação, numa pretensão (gene

rosa mas, como o mostrava já a postura teórica do próprio Bakhtine, "ingénua") de 

facilitação da sua compreensão. Facilitação sempre duvidosa, tanto assim que o 

autor retoma logo o sentido de que a complexidade não se traduz num paradigma 

atomista. E este seria um bom exemplo para ilustrar (1) - o problema teórico da in-

comensurabilidade dos conteúdos de verdade entre proposições inscritas em dife

rentes paradigmas (S. Santos, 1989: 81, 82): «um dado fenómeno só pode ser 

representado numa dada escala. Mudar de escala é mudar de fenómeno» S. 

Santos, 2000: 214); (2) - a relatividade das nossas coerências, isto é: a 

incompletude, inscrita na nossa natureza comunicante e, na consciência da qual, 

se pode realizar a própria contradição dialéctica na existência pessoal. 

No artigo que temos vindo a citar, E. Min acentua que só o diálogo revela po

tenciais. E fá-lo, indo ao encontro, provocando uma resposta específica que actua

liza o seu potencial, apesar de o fazer de um modo particular e incompleto. Simul

taneamente, o perguntador passa necessariamente pelo mesmo processo daquele 

que o ajuda a compreender potenciais insuspeitos na sua própria cultura. 
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O processo é então multiplamente enriquecedor: educa cada um dos lados 

sobre si próprio e sobre o outro e, não só descobre, como activa potenciais. 

Bakhtine (ob. cit.: 17) escreveu que «neste diálogo uma pessoa participa comple

tamente, e com a sua vida inteira: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o seu 

corpo todo e os seus actos». 

O diálogo de Bakhtine, não é um artefacto que se auto-alimenta, nem é dia

léctico (e Gurevitch, cujo contributo mobilizámos no terceiro capítulo deste trabalho, 

explicita muito bem porquê) pois a dialéctica pode estar contida dentro de uma 

consciência individual e ultrapassa as contradições, numa visão individual e mono

lógica. Ao contrário, num encontro dialógico entre duas culturas, cada uma retém a 

sua própria unidade e totalidade aberta, mas são mutuamente enriquecidas, no que 

se tornam outras. «Nós todos somos híbridos. Temos um stock de ideias cada vez 

mais comum» (R6) - diz S Santos, a propósito da minha interpelação à organiza

ção linear da expressão do seu pensamento e do desenvolvimento desse pensa

mento em relação a Habermas (Q6). 

A compreensão criativa relança a criatividade e multiplica a riqueza artística 

da humanidade, enquanto expressão da co-criatividade dos que nela se envolvem. 

E isso é assim, seja qual for a base da nossa exterioridade: pessoal, espacial, tem

poral, nacional ou qualquer outra. Um significado apenas revela a sua profundidade 

quando encontra e contacta com um outro, antes de se envolverem num tipo de di

álogo que ultrapassa o fechamento e a unilateralidade dos significados e culturas 

particulares envolvidos. Como já foi aludido, Bakhtine - ao esclarecer que uma 

pessoa não pode realmente ver o seu próprio exterior e compreendê-lo como um 

todo, já que o nosso exterior apenas pode ser visto e compreendido por outras 

pessoas porque estão localizadas fora de nós no espaço, e porque são "outros" -

defende que, qualquer fenómeno ou acontecimento de qualquer cultura, requer a 

perspectiva de outras culturas para desenvolver o seu potencial e profundidade 

semântica que apenas podem ser revelados por outra cultura. Ou seja, nesta pers-
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pectiva, a todo o instante se enfatiza as relações de exterioridade, para chegar a 

uma semântica de profundidade. 

As culturas não são nunca sistemas semióticos com uma totalidade fechada. 

O conceito de dialogismo e de linguagem, de Bakhtine, opõe-se às concepções in

dividualistas de interpretações românticas das formas culturais. 

A ênfase deste autor num contexto sem fronteiras que constantemente inter

age com, e modifica o texto, ajuda-nos a evitar a insistência formalista sobre o ob

jecto de arte autónomo. (E, apesar das diferenças, com isso nos remete constan

temente para as posições teóricas de Bourdieu em matéria de linguagem, da arte, 

da exterioridade objectivante, da construção do sujeito, enquanto empreendimento 

colectivo. Também Bourdieu - que não se descola nem do marxismo nem do es

truturalismo, já que as noções de ideologia ou de estrutura lhe são úteis para com

preender como as práticas humanas podem ser sobredeterminadas ou induzidas -

rejeita a alternativa entre "objectivismo" e "subjectivismo", entre uma antropologia 

que defende que só o indivíduo dá sentido e finalidade ao social, e uma "física dos 

factos sociais" na qual o indivíduo não é mais do que um "epifenómeno" moldado 

pelas estruturas sociais. Entre as estruturas sociais objectivas e as estruturas men

tais dos agentes sociais há interacção, passagens, induções recíprocas. É esse 

"nó" que Bourdieu, na sua obra, vai tentar "desfazer"... ao passo de um camponês; 

sistematicamente; lentamente, - como refere Maggiori (2002) em Mort d,un Socio

logue de Combat) ). 

A ênfase de Bakhtine na interacção situada e na geração de significados 

interpessoal, evita, no dizer de E. Min, o a-historicismo estático de uma semiótica 

a-política e neutra, pelo que a comunicação intercultural beneficiará imensamente 

se explorar a sua própria exterioridade e se envolver na compreensão criativa. 

O que me deixa ingredientes (de sobra, pela míngua da minha sabedoria 

para bem os aproveitar) que, ao enquadrar, também aclaram e consolidam grande 

parte dos conceitos de S. Santos que, ao longo deste trabalho, tenho mobilizado 

para confrontar (em diálogo activo) a minha convicção de partida da "centralidade 
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da comunicação" de uma escrita cuja forma, já em si, se institui em conteúdo de 

comunicação. A dupla ruptura epistemológica e as forçosas repercussões sócio-

cognitivas, co-ocorrentes à des-hermetização das linguagens periciais que lhe é 

inerente, facilitam a apercepção da razão transformativa que subjaz ao reconhe

cimento do diálogo de intervenientes que, enquanto ponto de partida, nele actuali

zam e fortalecem a sua condição de sujeitos que não é «nem o sujeito universal, 

nem o sujeito singular; nem o sujeito individual, nem o sujeito colectivo, mas o que 

está entre» (R12) - espaço indeterminado de acrescente de dignidade aproxima-

dora, comummente gerada no e geradora de senso comum esclarecido: «regressar 

ao mundo quotidiano, mas com as armas de um pensamento do saber, suficiente

mente consciente de si próprio e dos seus limites» (Bourdieu, 1998: 42). 

A constatação de que a redução do conhecimento à ciência, do direito ao di

reito estatal, dos poderes sociais à política liberal, cada qual com uma linguagem 

pericial hegemónica, completamente estranha ao cidadão comum, ser, por si mes

ma, fonte de silenciamento e de destituição de poder simbólico, contrariando-se a 

horizontalização mínima das condições de comunicação, aprofunda o paradoxo de 

se querer dar voz a quem se vem silenciando, ainda no acto de, em linguagem pe

ricial, nos inquietarmos com as condições interindividuais e de ordem política a ser 

preenchidas para o "agir comunicacional" - tanto mais que só tem linguagem con-

tra-hegemónica quem domina a linguagem hegemónica. (Nothing about us 

wihout us72, acorda em nós o sentido da exigência pragmática de desconstrução 

desse paradoxo). 

Na R10, S. Santos não tem dúvidas em afirmar que, no centro da sua refle

xão, está precisamente esta questão. E, refere-se aos três grandes conceitos que 

percorrem todo o seu trabalho (a ciência, o direito e o poder), para analisar- atra-

72 No ano lectivo de 1997/98, nas paredes de todos os espaços do departamento de educação da 
Universidade de Manchester, podia ler-se a frase Nothing about us, without us, a qual ganhava 
significado por referência ao trabalho no âmbito da interculturalidade, desenvolvido naquele depar
tamento, com o concurso muito activo e crítico de professores provenientes de países da periferia 
do sistema mundial. 
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vés de uma fenomenologia do poder e de uma forma de diferenciar entre tipos e 

modos diversos de exercício do poder e, portanto, de desigualdade - como é que 

estas desigualdades de poder se manifestam, se repercutem, quer no plano práti

co, quer no plano do conhecimento (R10). 

A ciência moderna travou desde o início uma grande luta contra a linguagem 

vulgar do senso comum, por esta veicular concepções falsas, tornadas evidentes 

pela aparente transparência73de uma linguagem comum a todos (S. Santos, 1989: 

12). É assim que, a essa aparente transparência, a ciência responde com a opaci

dade da linguagem esotérica, consonante com a crescente especialização que 

avassala o campo científico, e não com os caminhos de uma tendencial transpa

rência. Ou seja, é na opacidade da linguagem que se desconstrói a sua aparência 

de transparência. Porque o problema não é a transparência, mas a aparência dela. 

E pergunto-me: em qual das duas situações a comunicação é mais disfuncional ao 

desenvolvimento democratizador dos saberes? Como é que o facto de o objecto de 

estudo das ciências sociais partilhar a linguagem com o cientista que, por sê-lo, 

não deixa de ser um cidadão, se constitui como obstáculo, em vez de isso ser visto 

como vantagem74? Falta de criatividade, insegurança, ou estratégia de manutenção 

e reprodução do poder da comunidade científica? Ou as três coisas ao mesmo 

tempo, tendo em conta que, só numa fase de grande maturidade (e quando já es

tão acima dos circuitos da competição reinante no campo científico, atingido que 

seja um estatuto em que mais dificilmente alguém se atreve a disputar-lhes o poder 

do saber), os cientistas sociais recorrem, cada vez mais, nas suas investigações, à 

linguagem analógica, imagética e metafórica75, exibindo assim competências co

municacionais que antes não (se) expunham? Reencontrando-se com a linguagem 

poética na sua condição dialógica quase "desesperada", muitas vezes o espaço 

privilegiado em que o eu e o tu mutuamente se reconhecem; onde (diria Buber) o 

Sublinhado meu 
ver S. Santos, 1989: 127 
ibid:128 
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encontro entre eu e tu não se verifica ao nível do sujeito mas sim do ser. [Paul Ce-

lan (1996) não vê nenhuma diferença de princípio entre um abraço e um poema]. 

De resto, como refere S. Santos (1989: 127), recorrendo a Bourdieu, o pro

blema não é ser linguagem vulgar ou linguagem técnica. O problema é não ser crí

tica. 

Para Bachelard (in S. Santos, 1989: 127), o perigo das metáforas, para a for

mação do espírito científico, é que elas desenvolvem um pensamento autónomo, 

tendem a completar-se e a aperfeiçoar-se no seio da imagem. Na série identidade-

semelhança-analogia, a última é o mais fraco meio de prova, pelo que a lógica em

pirista lhe recusa validade. Ao contrário, para Perelman (ob. cit.: 129), a originali

dade da analogia está em que, em vez de estabelecer uma banal relação de seme

lhança, ela estabelece uma imaginativa semelhança de relação, sendo, por isso, 

muito eficaz no desenvolvimento e extensão do pensamento. 

(Será esta eficaz intervenção da imaginação, no sentido do desenvolvimento 

e extensão do pensamento, com o que isso acarreta de necessária gestão da 

incerteza e, logo, de desafio ao controlo, o que põe a ciência positivista da pé 

atrás?pomo refere Bourdieu (1998a), a sociologia da linguagem é indissociável da 

sociologia da educação, já que o mercado escolar está estritamente dominado pe

los produtos linguísticos da classe dominante (cf. p. 48). 

As Questões/Respostas 9 e 10 estão particularmente inscritas na problemá

tica da produção, reprodução e uso da língua, enquadrando-se também no registo 

sociológico com que Bourdieu nos leva a essa reflexão. 
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I 

7.6. 
«Por causa do meu accent, durante a minha passa
gem pelo curso de filosofia, sentia-me visto como 

um objecto exótico»76 

Em 0 Que Falar Quer Dizer, Bourdieu centra a sua crítica numa certa corrente 

linguística (a corrente estruturalista, balizada, grosso modo, por Saussure e 

Chomsky), que põe à sociologia problemas fundamentais decorrentes do efeito 

ideológico que naturaliza a separação entre o instrumento linguístico e as condi

ções sociais da sua produção e utilização, desconstruindo a filosofia intelectualista 

que faz da linguagem mais «um objecto de intelecção do que um instrumento de 

acção e de poder» (ob. cit.: 13). 

A propósito de o discurso jurídico ser uma fala criadora, que faz existir aquilo 

que enuncia, Bourdieu previne que «nunca deveríamos esquecer que a língua, em 

razão da sua infinita capacidade generativa e, também, originária, no sentido Kan

tiano, que lhe confere o seu poder de dar existência, produzindo a representação 

colectivamente reconhecida e, assim realizada, da existência, é, sem dúvida, o su

porte por excelência do sonho do poder absoluto» (ob. cit.: 20) 

A partir do «acto inaugural» através do qual Saussure separa a "linguística 

externa" da "linguística interna" e, reservando a esta última o título de linguística, 

exclui-se dela todas as investigações que põem a língua em relação com a etnolo-

76 Palavras amargas de Bourdieu no colóquio (em que participei) em Cérisy-la-Salle, em Julho de 
2001 sobre a repercussão internacional do seu trabalho, com a duração de uma semana intensiva, 
em que, especialistas de todo o mundo no estudo da sua obra, deram evidência incontornável ao 
carácter transdisciplinar da sua obra; à sua luta contra o intelectualismo e o sociologismo; à sua 
condição, de sempre, de interventor nas grandes causas, desde a Argélia até ao fim dos seus dias. 
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gia, com a história política daqueles que a falam ou, ainda, com a geografia do 

campo onde ela é falada, porque não trariam nada ao conhecimento da língua en

carada em si mesma (ob. cit.: 8). Os problemas fundamentais que essa autonomi

zação da língua coloca à sociologia só ganham força se sairmos dos limites inscri

tos na própria intenção da linguística estrutural como teoria pura - afirma Bourdieu. 

Mas a fonte desta corrente linguística remonta às teorias do sentido que par

tem todas do axioma da convencionalidade: elas invocam, por vezes implicitamen

te, um acordo prévio a toda a comunicação e a existência de um código exterior às 

consciências individuais, código que se imporia, de maneira imperativa, aos dife

rentes parceiros da troca linguística. Esta concepção sociológica, que é a de Saus

sure, e que provém em linha directa de Durkheim, joga um papel ideológico eviden

te. Com efeito - como esclarece Klinkenberg (2001) em Questions de Sociolinguis-

tique - esta concepção chega à ideia de que os locutores são intermutáveis, e as

sim, de um golpe, ela elimina toda a tensão entre eles e não deixa nenhuma pers

pectiva de negociação. A intermutabilidade dos locutores sugere a sua natural e in

trínseca igualdade. Ou seja - e é isto que interessa a Bourdieu - a linguística es

camoteia a questão das condições económicas e sociais da aquisição da compe

tência legítima e da construção do mercado onde se estabelece e se impõe essa 

definição do legítimo e do ilegítimo porque, «falar da língua, sem outra precisão, é 

aceitar tacitamente a definição oficial da língua oficial de uma unidade política» 

(Bourdieu, 1998a: 27). 

Com a colocação do social entre parêntesis, a linguística estruturalista per-

mite-se tratar a língua à revelia da sua natureza social (como uma das suas carac

terísticas internas), «conferindo o encanto de um jogo sem consequências aos 

exercícios "puros" de uma análise puramente interna e formal» (ob. cit.: 9). 

A teoria convencionalista, com o postulado unanimista (recuperado para o 

actual conceito de "comunidade linguística") que sustenta o conceito de língua 

' Saussuriano, oculta também o facto de as trocas linguísticas não poderem ser o 
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fruto de serenos consensos: elas levam consigo a marca das diferenças e das ten

sões. 

As linguagens, reputadas de instrumentos de troca, servem, portanto, tam

bém, para criar distância entre os actores, sendo a enunciação sempre esse lugar 

onde os parceiros negociam essa distância que os separa, ao mesmo tempo que 

os põe em contacto. Como refere Klinkenberg (ob. cit.), ela é sempre, ao mesmo 

tempo, lugar de cooperação e de confronto. 

Mas a postura convencionalista da linguística deriva de um princípio ainda 

mais abstracto que Bourdieu está próximo de nomear, logo que vê na linguística 

uma peça de uma "filosofia intelectualista", para a qual a linguagem é, mais do que 

objecto de intelecção, instrumento de intelecção, o que reenvia para uma concep

ção ainda mais perigosa do real, porque universalizante. Mais que por uma filosofia 

intelectualista, a linguística foi, com efeito, durante muito tempo, habitada por um 

pensamento substancialista ou objectivista. Para este último, o real tem uma exis

tência autónoma, e é suficiente decifrá-lo com a ajuda de instrumentos adequados 

(ob. cit.). Nesta perspectiva, a língua limita-se a propor uma nomenclatura do real. 

A postura construtivista vem opor-se a esta concepção substancialista. Lar

gamente defendida em filosofia - para um Hillary Putnam, a verdade é uma cons

trução discursiva - ela recebeu o apoio das ciências cognitivas em trabalhos mar

cantes do ponto de vista de que é o nosso corpo que, reagindo aos estímulos pro

venientes do meio, organiza esse meio conforme aos nossos interesses. 

Aplicado às matérias sociais, este pensamento construtivista toma-se "des-

construccionista" - no dizer de Klinkenberg. E postula a existência, por um lado, de 

um mundo dos factos objectivos e, por outro, de um mundo humano povoado de 

indivíduos capazes de observar esses factos objectivos e de reagir racionalmente 

aos dados de que dispõem. Ilusões que a história se tem encarregado de desmen

tir. 

Mas se o construtivismo absoluto, enquanto forma de idealismo, chega a fa

zer do mundo um ser de linguagem, em todo o caso tem de se reconhecer que há 
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um uso construtivista da língua. Com efeito, «um problema social não é um fenó

meno objectivamente verificável, mas um dispositivo servindo interesses particula

res, o que já tinha sido bem visto por Foucault» (ob. cit.). Os "problemas" da inse

gurança nos bairros periféricos, os toxicómanos, o Euro, apresentam-se, enquanto 

tal, num certo momento, porque o seu tratamento serve nesse momento o poder 

instalado, reforçando o seu controlo sobre o modo de pensar e os comportamentos 

do cidadão. Inversamente, erigir em problema, por exemplo, o lugar do futebol na 

vida pública ou a privatização de serviços colectivos públicos, é considerado coisa 

quase impensável, porque o pensamento acerca disso suporia uma linguagem au

torizando o debate. E essa linguagem é reputada de inexistente: os que se espan

tam com o facto de serviços públicos deverem necessariamente pertencer a al

guém, financeiramente em proveito desse alguém, ou com a tirania que se instala 

em certas áreas do fenómeno desportivo, vêem-se rapidamente acusados de utili

zar linguagens inadequadas para dar conta do "real" e remetidos para um quadro 

anacrónico de "fraseologia da luta de classes" ou de um "marxismo ultrapassado". 

Certas verdades, em matéria de língua, são, no limite, do foro do indizível social, do 

inoportuno, do inconveniente. 

As demonstrações desconstrucionistas têm, sem dúvida, qualquer coisa de 

angustiante - assinala Klinkenberg. Por exemplo, quando elas mostram porquê o 

mais sincero e motivado homem político está condenado ao conformismo, à ambi

guidade, à inautenticidade; quando mostram por que jogo estrutural é ele levado a 

parecer-se com o seu opositor. 

Mas... toda a lucidez é angústia. Incluindo aquela que nos ensina a 1er os 

nossos próprios discursos, as nossas escolhas e a construção dos nossos siste

mas de valores. 

Mais do que objecto ou instrumento de intelecção, a língua é um instrumento 

de construção. Mas, nessa função, e uma vez considerada um dos mais podero

sos vectores da comunicação, ela é, antes de mais, um instrumento de constru

ção das relações sociais. 
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«As relações de comunicação que são, por excelência, as trocas linguísti

cas, são também relações de poder simbólico, onde se actualizam as relações de 

força entre os locutores ou os seus grupos respectivos» (Bourdieu, 1998a: 14). 

Servindo para influenciar e para fazer agir, a língua é, à evidência, um formi

dável instrumento de dominação. É através dela que se estabelecem as relações 

de poder, quer ao nível dos pequenos grupos, como a família, quer, sobretudo, ao 

nível das relações mundiais, como o provam a imprensa, a televisão e as redes in

formáticas. Quem domina "o verbo", detém o poder sobre as coisas. 

Instrumento de poder, a língua é também um instrumento de exclusão. É 

através dela que se operam as exclusões sociais. É a linguagem que estende as 

cortinas de fumo que mascaram as realidades, de entre as quais as largas zonas 

de sombra que subsistem no sistema educativo. A minha passagem por uma estru

tura paralela ao ensino regular, para atendimento "especializado" a crianças "espe

ciais", deu-me a consciência da dimensão do poder da linguagem pericial. 

E mesmo o que, na língua, se apresenta como o mais inocentemente neutro, 

pode produzir exclusão. No caso das terminologias técnicas, a sua função instru

mental é evidente. Mas elas têm também uma função social: servem para unir o 

grupo que as usa e, em corolário dessa ligação, a excluir quem é estranho ao gru

po. Longe de ser secundária, esta função social de coesão pode sobrepor-se à 

função técnica. O argumento é sempre o mesmo: a facilidade de troca de informa

ções entre os especialista. Mas, como o mostra Bourdieu com o exemplo do falar 

latim dos médicos de Molière, o golpe de génio deste, está em ter feito ver não so

mente «que o exercício de um poder simbólico é acompanhado de um trabalho so

bre a forma destinada a atestar a mestria do orador, a garantir-lhe o reconhecimen

to do grupo» (ob. cit.: 74), mas que o recurso a uma variedade linguística de prestí

gio (neste caso o latim) permite excluir o outro e o seu mundo do universo ideal que 

esta variedade permite construir. No tempo de Molière, como no século XXI. Dos 

juristas aos psicólogos, dos médicos aos professores, todos sabem que o poder 

simbólico é acompanhado de uma simbólica do poder. E que entre esses atributos 
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simbólicos, um dos mais eficazes é o recurso a uma variedade linguística rara no 

mercado, o que faz o preço. Como em qualquer outro mercado. Como com qual

quer outra mercadoria. O efeito social deste recurso, sendo o de excluir o outro, é o 

de lhe fazer medo, de o submeter ou impedir de exercer o seu sentido crítico. Em 

resumo, de fazer dele um paciente (limitado à condição de sofrer a acção). 

É em virtude da percepção confusa deste mecanismo que os nossos peda

gogos vão dizendo que um insuficiente domínio da linguagem constitui um handi

cap para o mercado de emprego. A ideia é banal, como assegura Klinkenberg, que 

convida à reflexão sobre os factos que, verdadeiramente, se ocultam nesta propo

sição: a ligação que se estabelece entre competência linguística e promoção social, 

é real e automática? - pergunta-se ele. Tomando como exemplo o caso de o ditado 

ser um critério de selecção para lugares, onde nenhuma prestação escrita será 

exigida, mostra que ele é mais uma prova iniciática do que um instrumento que 

permita medir uma competência necessária. 

Importará, então, precisar quais as competências linguísticas realmente ne

cessárias num dado contexto, para se ver bem como certas competências, desi

gnadas como necessárias, constituem um instrumento suplementar de exclusão 

social. 
O velho discurso sobre a pretendida crise da língua é de novo proferido, e 

mais alto do que nunca, precisamente no momento em que o mercado de emprego 

se torna mais selectivo. E isto não é inocente. Porquanto nesse mercado se valori

za competências que emergem graças a meios de promoção que a escola pública, 

supostamente igualitária, precisamente não dá. Essas vantagens provêm daquilo 

que sempre assegurou a dominação social: a cultura de grupo, a educação familiar, 

as redes de conhecimentos; numa palavra: a transmissão legítima do capital cultu

ral entre as gerações. 

Nas nossas estruturas económicas e sociais, a linguagem é chamada a jo

gar um papel regulador considerável, graças às normas de que esses grupos e es

sas redes são os detentores. A importância dessa herança remete-nos para as 
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bem conhecidas teorias do deficit linguístico, enunciadas desde os finais dos anos 

50. Assim, o sucesso dos membros das classes dominantes podia ser atribuído ao 

domínio que tinham da expressão simbólica em uso na sociedade. Inversamente, 

as camadas mais desfavorecidas da população, sofreriam de um handicap linguís

tico que não era mais do que um aspecto de um déficit, cultural global: nesta teoria, 

a relação entre handicap social e handicap linguístico é circular: porque à situação 

social corresponde um certo tipo de competência expressiva, denominada de "có

digo restrito"77 e em retorno, o déficit expressivo bloqueia toda a possibilidade de 

promoção social. O acesso aos privilégios sociais dependem, efectivamente, do 

domínio de todos os instrumentos simbólicos em uso no grupo, mas muito especi

almente do domínio da variedade mais estandardizada da língua: o "código elabo

rado". 

Bourdieu critica esta teoria na medida em que ela parte de uma concepção 

da língua como um stock plural de recursos, tendo o locutor à sua disposição um 

leque de técnicas expressivas no qual ele opera as escolhas. Ora essas escolhas, 

teoricamente livres e todas iguais aos olhos do linguista, não o são na prática: nem 

iguais, nem livres. Ao contrário, elas são determinadas socialmente e, em última 

instância, determinam a estratificação social. 

Numa época de prosperidade económica e de pleno emprego nos países do 

centro do sistema mundial, autorizando a concepção de programas sociais "gene

rosos", visando a integração social das minorias culturais e das classes mais des

favorecidas da sociedade, esta teoria do deficit foi testada essencialmente nas ca

madas jovens da população. Os objectivos operacionais desta política de integra-

77 A oposição entre um código elaborado e um código restrito desencadeou grandes debates nos 
anos 60, sobretudo entre os pedagogos e os sociolinguistas americanos. É nesse contexto que se 
inscreve a crítica de Bourdieu a Basil Bernstein e aos postulados dessa teoria, por este definidos. 
Assim, Bourdieu critica a oposição entre um código elaborado e um código restrito na medida em 
que ela poderia permitir a descrição do código elaborado sem reportar esse processo social às con
dições sociais da sua produção e da sua reproducção e, assim, não contribuiria para desocultar a 
violência simbólica envolvida nas trocas linguísticas (cf. Bourdieu, 1998a: 39ss). Apesar de todo o 
debate suscitado, esta concepção estimulou nos Estados Unidos a implementação de programas 
ditos de educação compensatória (nomeadamente a que propunham Bereiter e Engelmann,1966). A 
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ção eram pedagógicos e a escola aparecia como o terreno privilegiado para pôr em 

prática programas de "remediação cultural". E, tal como a linguagem jurídica, tam

bém a linguagem pedagógica (remediação cultural, educação compensatória) é 

uma fala criativa, que faz existir aquilo que enuncia. Neste caso, a remeter para um 

"deficit", as variedades linguísticas ou culturais não conformes às convenções he-

' gemónicas. E, nesse acto de poder, torná-las impronunciáveis. 
Como, então, dar voz a quem se vem silenciando até no acto de se querer 

dar-lhe voz? 
Nas respostas 9 e 10 (R9 e R10) da entrevista, S. Santos dá bem a dimen

são da angústia envolvida neste dilema. «A questão do impronunciável e, portanto, 

do silêncio que se opera sem silenciamento - é o silêncio, não de alguém que é 

impedido de dizer o que quer, que é impedido de conhecer, mas que não tem como 

dizer aquilo que poderia ser dito. Ou, se o dizem, dizem-no numa língua, num co

nhecimento, numa prática que é , ela própria, a prática do conhecimento dominan

te. O silêncio só é rompível através de estratégias que vão aprofundar esse mesmo 

silêncio. Porque o silêncio só é quebrado usando conhecimentos hegemónicos e 

dominantes que, por sua vez, reproduzem a relação hierárquica dos conhecimen

tos» (R10). 

Determinadas socialmente, as variedades de uma língua que se mobiliza 

quando se fala ou se escreve, variam segundo o nível económico, o estatuto social 

e a legitimidade simbólica; determinadas socialmente, as escolhas tácticas entre 

variedades linguísticas são, por seu lado, determinantes: elas jogam um papel im

portante em dois fenómenos mais gerais: o da distinção, e o da construção das 

identidades. 
«Se a cultura dominante que silenciou, tornou as aspirações últimas de uma 

determinada cultura impronunciáveis, como é que agora eu posso convidar essa 

' cultura a pronunciar-se, se ela nem sabe o que pronunciar, nem sobre o que pro-

implementação de tais programas constituiu aos olhos dos pioneiros da sociolinguística (como La-
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nuncíar-se, nem como pronunciar-se? (...) É um exercício quase de sadismo cultu

ral» (R9). 

E, sobre o "risco total" envolvido na acção multicultural: «Saber se, à medida 

que a comunidade indígena se abre à sociedade eurocêntrica (...) se esta abertura 

que é feita em nome do multiculturalismo (...) não traz consigo a armadilha de fa

zer, no fundo, acabar o trabalho que os espanhóis não conseguiram, que é o de 

eliminar completamente as culturas indígenas. Porque as desigualdades são tão 

grandes... »(R10). 

(...) «Isto é um debate extremamente concreto, político e prático» - diz S. 

Santos (R9). E, referindo-se aos líderes dos Direitos Humanos na América do La

tina ou na índia: «Uns aceitam o diálogo multicultural e há outros que não o acei

tam porque dizem: a gente perde sempre neste diálogo. Tudo foi formulado em 

termos hegemónicos (...), o jogo está marcado e nós vamos perder» (R9). 

Que a linguagem joga um papel essencial no processo de distinção vê-se 

particularmente bem no discurso que preside à definição desse tipo particular de 

língua a que nos referimos como "o bom uso", e que consiste em escolher uma va

riedade que terá o monopólio da legitimidade, erigida em norma. Esses critérios de

finidores são proteimorfos: eles podem ser geográficos, sociais, lógicos ou comuni

cacionais. Mas não é isso o que mais importa: o que conta é que esses critérios 

são sempre utilizados de uma maneira ideológica. Quer dizer que um discurso não-

científico vem dar uma forma de racionalidade a julgamentos de valor dos quais o 

verdadeiro fundamento não reside nesses critérios. Em todo o caso, trata-se de se

leccionar uma variedade de entre outras e de impor o seu domínio ao conjunto do 

corpo social, desvalorizando, no mesmo golpe, as outras variedades. Trata-se de 

assegurar o poder de uma fracção desse corpo (social) graças a instrumentos sim

bólicos; de situar claramente todos os valores que fundam a vida social, e de distri-

bof), o maior "tombo" prático da sua disciplina. 
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buir a legitimidade e o prestígio, repartindo-os (ao sabor da garantia da reprodução) 

sobre as variedades linguísticas. 

Essas variedades portadoras de distinção podem ser internas a uma língua 

ou externas a essa língua. Para o ilustrar Klinkenberg (ob. cit.), citando W. Lambert 

(1960) e Lafontaine (1986), refere um célebre estudo levado a cabo no Canadá nos 

anos 60 que estabelecia também que se pode escutar as pessoas (sem as ver), e 

fazer-se uma ideia da sua honestidade, da sua atitude a chefiar, da sua seriedade, 

da sua simpatia, etc., somente na base da sua pronúncia. Nesse inquérito, onde se 

os submetia a registos ingleses tanto quanto franceses, os entrevistados atribuíam 

uma nota mais favorável às vozes inglesas sobre quase todos os critérios; dito de 

outro modo, um anglófono aparecia como mais sério, mais apto a chefiar, e por aí a 

diante. Um julgamento tão favorável seria talvez esperado da parte dos sujeitos 

anglófonos, mas fica-se, à primeira vista, um pouco surpreendido quando se vê 

esse julgamento partilhado pelos francófonos. Mas só à primeira vista, porque o re

sultado não faz mais do que verificar que as minorias dominadas adoptam os este-

riótipos das maiorias dominantes. [Ainda quando «(...) as desigualdades são tão 

grandes entre os diferentes conhecimentos e as diferentes cosmogonias que, 

quando postas em contacto, os meios através dos quais as cosmogonias e os co

nhecimentos científicos, onde a sociedade de consumo domina, são de tal ordem 

que as gerações mais novas (indígenas) as adoptam acriticamente» (R10), como 

que não « sabendo que ainda hoje para eles um português é ainda sinónimo de pi

lhagem - a palavra português em indiano, significa exactamente, pilhagem e viola

ção de mulheres (...)» (R10)]. 

Compreende-se, então, tudo o que há de fantasmático na proposição se

gundo a qual é o insuficiente domínio da língua que constitui o principal handicap 

no mercado da formação e do emprego. Porque conhecer e dominar uma língua 

' não é só conhecer as suas regras de morfologia e sintaxe. É sobretudo conhecer 

as regras que presidem à mobilização dessas variedades, gerir a diversidade que 
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ela constitui. É conhecer as suas regras de uso: as regras do mercado linguístico e 

da formação dos seus preços. Essas regras, evita-se bem ensiná-las, a fim de 

conservar na língua a sua pretensa homogeneidade e de garantir a ideologia una-

nimista que se esconde atrás de uma concepção essencialista da língua. 

O que é o português, o espanhol, o alemão? O que existe é portugueses, 

espanhóis, alemães. 

A língua que varia no tempo e no espaço varia também num mesmo 

momento e num mesmo lugar, em função das relações sociais. 

Esta pluralidade das línguas não tem nada de surpreendente: toda a língua 

oferece a quem a usa os meios de pôr em prática uma infinidade de estratégias 

comunicativas, uma infinidade de tácticas simbólicas. 

Diversidade banal, dir-se-á. Mas pô-la em evidência aparece sempre como 

um escândalo, tanto ela é reprimida nas nossas consciências por uma manobra de 

construção a que Klinkberg chama discurso unitarista ou discurso essencialista: um 

discurso que visa tornar monolítico, às consciências, o que não é mais do que um 

conglumerado de variedades linguísticas, variedades que diferem pelos seus cus

tos, tanto quanto pelos lucros que elas permitem no mercado simbólico. 

Resumindo (disse a velhota a João Sem Medo): o abuso atingiu tais limi

tes de execração que a revolta estoirou por fim, inevitável. O Devorador foi 

banido da face da Terra e os camponeses apossaram-se da planície para cul

tivarem em proveito próprio. Mas a paz e a riqueza não advieram automatica

mente como todos supuseram nos primeiros entusiasmos. Novas desgraças 

se multiplicaram, agora causadas pelos descendentes do Devorador que não 

renegaram os seus direitos de tirania herdada. Durante séculos tentaram (e 

continuavam a tentar) a reconquista do Império perdido, forçando os campó-

nios a uma resistência constante. 
( . . . ) 
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E quer saber como esses assassinos nos atacam agora? - concluiu a estala

jadeira - Entranhando-se subtilmente nos nossos espíritos, disfarçados de 

espectros ou de pensamentos, para nos matarem de dentro para fora. 

Este unitarismo encontramo-lo em todas as comunidades culturais. Mas é 

tanto mais desenvolvido quanto maior é a centralização e a institucionalização lin

guísticas. Nessa unidade esconde-se a manobra de hipostasiar a língua, de fazer 

dela uma essência, de ver nela um objecto em si mesmo. Funcionando como em

blema ou como estigma, a língua é vista na sua unidade e não na sua diversidade; 

na sua especificidade e não na sua condição gerativa. É o mito da existência de um 

português, de um espanhol, de um francês ("os alunos não falam mais o português 

correcto"). Uma tal língua, una e específica, deve necessariamente estar em con

formidade com um modelo ideal, estável. Porque para o discurso essencialista, de

fender a língua, é antes de tudo, pô-la ao abrigo das degradações a que a sujeitam 

os que nela tocam. 

Esta unidade é, evidentemente, um efeito de discurso, uma construção. Bas

ta que as autoridades reconhecidas como legítimas digam que a língua é una para 

que ela seja una aos olhos dos sujeitos falantes. E eis essa unidade estabelecida 

e vivida. Este poder construtivista do discurso comum contamina o discurso da ci

ência (numa língua única, uma verdade única: a da ciência), quando ela transforma 

em realidade objectiva o que não passa de classificação metodológica. É assim 

que Bourdieu (ob. cit.: 22) critica uma certa linguística, que fez desta postura idea

lista da unificação, um postulado metodológico incontornável, permitindo o enfoque 

em conceitos descritivos formalistas, ocultando as funções sociais da língua, isto é, 

ocultando ao mesmo tempo o seu alcance ideológico: para esta concepção, a teo

ria linguística tem que ver, fundamentalmente, com um locutor-auditor ideal, inseri

do numa comunidade linguística completamente homogénia, conhecendo a sua 

língua perfeitamente, e ao abrigo dos efeitos gramaticalmente não pertinentes. 
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O importante é ver que uma concepção essencialista da língua é necessária 

para que o poder simbólico se exerça facilmente no mercado que ela abre: «para 

que um modo de expressão de entre outros se imponha como único legítimo, é 

preciso que o mercado linguístico seja unificado e que os diferentes dialectos (de 

classe, de região ou de etnia) sejam na prática avaliados e regulados pela língua 

ou pelo uso legítimo» (ob. cit.: 28). 

Uma reflexão autêntica sobre os aspectos políticos da língua devia preocu

par, com seriedade, os políticos e aqueles de quem se rodeiam: cegos pelos mitos 

correntes, mal podem ver que, pela língua e na língua, se exprimem inúmeros pro

blemas sociais cuja gestão está à sua responsabilidade - acentua Klinkenberg. 

Porque se há uma política da língua como há uma política da saúde e uma política 

do ambiente, entre aquela e estas há uma diferença essencial. É que, se bem que 

os linguistas formalistas e alguns académicos o queiram fazer crer, a língua não é 

autónoma, não existe por si mesma. Nem é um brinquedo complicado ou um bibe

lot precioso e intocável: ela tem um papel capital na constituição do laço social. As

sim, ela contribui tanto para agravar quanto para reduzir a fractura social. Pode 

suscitar esta desconfiança entre o cidadão e o mundo político que abre o caminho 

à extrema direita, como pode evitá-lo. Ela pode condenar colectividades inteiras a 

grandes recuos ou, contrariamente, a fazê-las participar na cultura viva de hoje. 

Todavia, quando se trata da política da língua, não é, nem de fractura social, nem 

de ideologia, nem de modernidade que se ouve falar, mas de queixas sobre a orto

grafia dos nossos alunos, ou de lamentações sobre o recuo do português nas ex-

colónias. E, em resposta a essas situações, estão as profissões de fé na missão ci-

vilizatória da nossa língua, proclamações de universalidade generosas ou mal dis

farçadamente calculistas, declarações sobre diversidade cultural, seguramente 

nobres mas, muitas vezes, sem ponderar os modos de efectivamente e consequen

temente a reconhecer e dela aperceber o potencial de enriquecimento mútuo e ge

ral. 
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«Sobre os argumentos da força se sobreporem à força dos argumentos: por 

um lado essa diferença de poder que faz com que determinado conhecimento, pos

to em confronto com outro, não tenha os meios, nem comunicacionais nem retóri

cos que lhe permitam consistente e convincentemente entrar no diálogo em pé de 

igualdade e acabe por aprofundar a desvalorização que trazia já de partida» (R10). 

Uma concepção essencialista da língua não tem só como consequência a 

ausência de um olhar político sobre ela. Ela coloca o locutor em situação de inferio

ridade face à língua. 

Ver a língua como algo que existe por si, coartada das suas determinações 

sociais, é necessariamente opô-la ao seu utilizador e, nesta oposição, privilegiar a 

primeira em relação ao segundo. Um utilizador, sem a prática do qual essa língua, 

portanto, não existiria, e que intervém fatalmente sobre ela pelo próprio facto de a 

praticar. O que constitui uma boa razão para dele se desconfiar, tratando-o a priori 

como errónio. Porque, como atrás se disse, para o discurso essencialista, defen

der a língua é, antes de mais, pô-la ao abrigo das degradações que a fazem sofrer 

os que a tocam. 

«(...) Depois, é o elemento da força. O limite da retórica é a violência. (...) O 

conhecimento dominante, não podendo, por qualquer razão, dominar, tem sempre 

a seu favor a possibilidade de accionar a violência, através dos contextos pragmá

ticos em que ocorre, sejam a escola, a educação, as instituições, o Estado» (R10). 

A linguagem "correcta", "escolhida" encerra em si uma referência negativa à 

linguagem "comum", diz Bourdieu em O que falar quer dizer (p.46). E o mercado 

escolar está estritamente dominado pelos produtos linguísticos da classe dominan

te. 

Porque os signos linguísticos também são bens destinados a receber um 

preço (variável segundo as leis do mercado em que estão colocados) a produção 

linguística é inevitavelmente afectada pela antecipação das sanções do mercado. 



342 

O efeito de censura que se exerce sobre o locutor dominado é tanto mais sentido 

quanto maior for o desvio entre os capitais (linguísticos), enquanto essa condicio

nante desaparece entre os detentores de um capital simbólico equivalente (ob. cit.: 

70). 

As variações da forma do discurso e mais precisamente o grau em que ela é 

controlada, vigiada, castigada, dependem assim, por um lado, da tensão objectiva 

do mercado, ou seja, do grau de oficialidade da situação e, no caso de uma inter

acção, da amplitude da distância social (na estrutura da distribuição do capital lin

guístico e das outras espécies de capital) entre o emissor e o receptor ou os seus 

grupos de pertença e, por outro lado, da "sensibilidade" do locutor a essa tensão e 

à censura que ela implica. Por outras palavras, a forma e o conteúdo do discurso 

dependem da relação entre um habitus e um mercado definido por um nível de ten

são mais ou menos elevado, portanto, pelo grau de rigor das sanções que ele infli

ge àqueles que faltam à "correcção" e à "compostura" que a linguagem oficial (for

mal) pressupõe. A antecipação prática das sanções prometidas é um sentido práti

co, quase corporal, da verdade da relação objectiva entre uma certa competência 

linguística e social e um certo mercado através do qual se realiza essa relação e 

que pode ir, da certeza da sanção positiva, que funda a segurança, até à certeza 

da sanção negativa, que condena à demissão e ao silêncio, passando por todas as 

formas de insegurança e de timidez (cf. ob. cit.: 71 ss). 

A centralidade da comunicação em Boaventura de Sousa Santos inclui a 

preocupação com este modo estruturante de se silenciar, que Bourdieu desoculta 

com particular agudeza de análise em O que falar quer dizer. Será outro o modo de 

ver e de dizer. Será outra a escala. Mas é do mesmo silêncio que se trata. 

É um silêncio pesado, este, importuno e comprometedor. 

Mas há a fala ligeira, que não diz nada, mas pesa tal qual esse silêncio car

regado às costas da nossa inépcia para virar a vida do avesso. 
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O gramofone com asas! Então João Sem Medo não resistiu à indiscrição 

de espiar a vida privada daqueles seres tão insólitos. E, de orelha à escuta, 

postou-se à esquina do largo principal da cidade. 

Justamente nessa ocasião um senhor de chapéu de palha equilibrado 

no disco e camisa de colarinho aberto encontrou outro com a mesma indu

mentária. E a conversa principiou deste teor: 

- Como passou? Bem? 

- Óptimo, obrigado. E você? 

- Esplêndido. Belo tempo, hem? 

- Magnífico! Um dia maravilhoso! 

- Amanhã provavelmente teremos chuva ... 

- É possível... Mas hoje o calor é de torresmos. 

Etc., etc. 

Após esta profundíssima troca de pensamentos, ... 

(...) 

Logo a seguir desembestou na praça uma dama de manivela frisada 

que por pouco não atropelava uma amiga que caminhava em sentido inver

so. 
- Olá! Há tanto tempo que não te via! 

- O teu vestido é um amor! 
- Agora usam-se bordados nos diagramas, como sabes. 

- Ah! E as criadas? Cada vez estão piores, não achas? 

- Ah! Não me fales das criadas! São uma peste. 

Etc., etc. 

(...) 

A maioria das pessoas já nem pensa! - filosofou o rapaz. - Fala. Isto é: 

limita-se a pôr o aparelho em acção, a acertar a agulha no sulco respectivo e 

I a deixar tocar o Disco ... Sempre igual, aliás. 
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Mas receoso de tirar conclusões injustas por prematuras, resolveu 

prosseguir nas suas investigações de estudo pela cidade. 

- Espera aí que volto já! - gritou ao gramofone voador. 

Porém, em toda a parte onde meteu o nariz continuou a ouvir o Disco (...) 

Do alto das tribunas os oradores proclamavam às turmas em chusma: 

- A alma da Raça é imperecível! O povo não pode nem deve pagar mais! 

Na Universidade, os mestres, nos tronos das cátedras, assistiam ao rodar so

lene do Disco perante a sonolência dos alunos (...). Os literatos entravam nas 

livrarias e pediam aos caixeiros: 

- Dê-me o Disco recém-chegado de Paris. 

- Temos o Ultra-Irracionalismo-Racional com molho de angústia azul. 

- Óptimo! 

- E o Infra-Racionalismo-Irracional com o molho de esperança roxa? 

- Esplêndido! 

- E a Escola do Ouvido que preconiza a norma estética de se escrever de 

olhos fechados para só se registar o ferver de vozes e sons fantasmas 

num mundo sem corpos nem bocas. 

- Magnífico! 
E abandonavam as lojas com as receitas do génio debaixo do braço. 

I 
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7.7. 
Ciência-debaixo-do-braço. Mas é Isso! 

Quando jogo às escondidas com a minha neta de dois anos, 
ela tapa os olhos quando eu me aproximo. Assim, eu não estou lá. 
Para ela, eu não estou lá. É este o princípio de uma ciência que diz 
que só é verdade aquilo que tem por observável. Só que a ciência 
usa outros artifícios para tapar os olhos. 

A s acções das empresas sobem tanto mais quanto mais ciência lhes está 

associada! «(...) A grande revolução científico-tecnológica de que se fala 

hoje ... se olhar para as bolsas de valores, quanto mais ciência tem uma determi

nada empresa, mais rapidamente sobem as acções» (R2). 

A ciência moderna - diz S. Santos (2000: 282) - é um artefacto cultural do 

Ocidente, cuja difusão "universal" no sistema mundial tem sido desigual e tem repro

duzido assimetrias e hierarquias, tanto no centro como na periferia e na semi-

periferia. 

«A gente cada vez mais tem dificuldade em justificar plenamente as reivindi

cações de rigor da ciência, porque sabe cada vez mais quão pouco rigorosa ela é. 

Quem trabalha em laboratórios, hoje, sabe como a pressão económica é muito 

grande. A pressão na indústria é muito grande para, como nós dizemos, "massajar 

dados", manipular dados, para tentar obter resultados que, efectivamente, não se 

! obtiveram. (...)» (R2). E no ponto "Formas de Conhecimento" referente ao "Mapa de 

Estrutura-Acção das Sociedades Capitalistas no Sistema Mundial" inserto em A críti-



346 

ca da razão indolente, S. Santos refere-se à ciência enquanto forma privilegiada de 

conhecimento da acção estatal: 

- como uma força produtiva nas estratégias de acumulação; 

- como um discurso da verdade, do bem-estar e da lealdade nas estratégias de 

hegemonia; 

- como um recurso nacional (social e estatal) nas estratégias de confiança (ob. 

cit.: 282). 

Desde a revolução industrial, a ciência moderna tem sido gradualmente trans

formada numa força produtiva, sendo hoje a força produtiva por excelência (p. 282). 

Apesar do que se diz anteriormente, S. Santos, ao conceber a ciência como a forma 

epistemológica do espaço mundial78 (no âmbito do mapa de estrutura-acção - S. 

Santos, 2000: 254), sublinha o facto de ela ser, de longe, o mais bem sucedido dos 

localismos globalizados da modernidade ocidental: o seu êxito reside, até certo pon

to em, apesar de tudo, não se deixar reduzir nem a uma força produtiva, nem a um 

saber oficial. A diferenciação que Bruno Latour faz entre "ciência feita" e "prática ci

entífica" pode vir em apoio explicativo de algo implícito nesta última ideia. 

O pragmatismo de S. Santos (mais preocupado com as consequências e as

sumindo que, nestas coisas da ciência, privilegia o ir das consequências para as 

causas) remete para o questionamento de uma "ciência pura" que Bourdieu também 

põe em causa, como o pode ilustrar a reflexão sobre questões da linguística, atrás 

referenciadas. Justamente porque, no caso destes dois autores, há o reconhecimen

to (muito Bakhtiniano) da impossibilidade de desligar o texto do contexto. 

78 No capítulo 5 de A crítica da razão indolente (p. 254), S. Santos apresenta uma grelha analítica 
que designa como Mapa de Estrutura-Acção das Sociedades Capitalistas do Sistema Mundial, iden
tificando seis espaços estruturais, cada um com autonomia estrutural mas inter-relacionados, a que 
correspondem seis dimensões, constituindo-se em princípio organizador da acção colectiva e indivi
dual. A sua identificação e caracterização são guiadas por algumas orientações teóricas: a ênfase 
analítica nas questões do poder, do direito e do conhecimento; a caracterização dos espaços estru
turais como matriz das múltiplas dimensões de igualdade e de opressão na sociedade capitalista e 
no sistema mundial, como um todo; a não negligência da centralidade do poder do Estado, do direi
to estatal e da ciência moderna; a vigilância sobre o carácter centro-cêntrico ou ocidental-cêntrico 
desta grelha analítica. 
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É também com uma grande lucidez que Bruno Latour (1995) em Le Métier de 

Chercheur refere essa impossibilidade, evidenciando a diferença paradigmática ente 

ciência e investigação, isto é, entre ciência feita e ciência que se faz - a prática ci

entífica. 

Na ciência feita os factos impõem-se-nos, são coisas sólidas sobre as quais 

nos podemos apoiar sem risco. Mas o paradoxo do facto científico é que, se bem 

que ele seja o que é fabricado, ele é também o que é sólido. Para B. Latour, pode-se 

considerar que toda a actual filosofia das ciências tende para a compreensão deste 

paradoxo, que continua relativamente misterioso: como é que aquilo que é fabricado 

nos laboratórios, se pode tornar o que não é fabricado, o que é seguro, e que esca

pa à discussão, já que é o fundamento de tudo o resto? E com uma lista de oposi

ções entre ciência e investigação, dá-nos a dimensão das diferenças de paradigma 

em que se reconhecem uma e outra: a ciência é segura; objectiva; fria; sem ligação 

com a política, a sociedade; sem outra história que a da rectificação dos erros; limi

tada aos factos, sem opinião sobre os valores; natureza e ciência confundidas; 

transmitida e ensinada por difusão. Contrariamente, a investigação é incerta, arris

cada; sub-jectiva; quente; numerosas ligações com a política, a sociedade; história e 

sociologia das ciências; avaliação dos factos como valores; a natureza distinta da 

sua mediação pela ciência; transmitida por negociação e transformação. Na ciência 

feita, o facto é o que não é discutido; na ciência que se faz, o facto é aquilo que é 

construído (ob. cit.:12). Contudo, o que, de um modo geral, nos interessa é a ciência 

feita que, afinal, tem pouca ligação com a investigação. Ora acontece que estamos a 

caminho de assistir a uma viragem, a uma mudança de paradigma que, segundo o 

autor, se traduz no facto de as representações da ciência na nossa sociedade se 

descolarem progressivamente em direcção à prática científica e ao mundo da inves

tigação, afastando-se da ciência feita, que constituía o centro de gravidade do para

digma precedente. 
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Enquanto a ciência feita (a que é depositada nos manuais) é o domínio da 

certeza, quando se trata de investigação mergulhamos no que precisamente apaixo

na o investigador: a incerteza. 

Um ponto fundamental desta reflexão, para Latour, é que no exterior do mun

do científico, a ciência é considerada assente sobre um conjunto de factos, separa

dos de todos os valores e de qualquer julgamento de valor. Ora, ao contrário, no 

mundo da investigação, como se sabe, avalia-se sempre, ao mesmo tempo, o enun

ciado e a credibilidade de quem enuncia. «Quando se lê um artigo, quando se des

cobre uma nova referência isso é razão de interesse prioritário pelo autor: quem é 

ele? De onde é que ele vem? Se não o conhecemos - com quem fez ele o doutora

mento? É de um bom ou de um mau laboratório? Publica ele em francês, em inglês 

ou em javanês? Dans Le Bien Publique de Dijon ou dans les Annales de l'Institute 

Pasteur?». Não há que meter a cabeça na areia. Os investigadores estão muito 

longe de fazer da avaliação científica uma actividade "desligada"! Como se se pu

dessem desfazer, subitamente, destas questões subjectivas, um pouco vulgares, 

boas para sociólogos, da credibilidade da pessoa que fala, para se concentrarem, 

com seriedade, no conteúdo do seu discurso!... 

Bem entendido que esta avaliação conjunta da credibilidade das pessoas e 

daquilo que elas dizem, longe de ser próprio do mundo da investigação, é generali

zada; mas neste mundo toma uma forma muito particular. 

Uma outra diferença de fundo é a que decorre de, na ciência feita , ser muito 

difícil de estabelecer a ligação com o mundo social, no sentido lato do termo - as 

paixões, os interesses, os grupos sociais. Ao contrário, na investigação, os factos 

encontram-se presos numa rede de relações múltiplas que os enquadra no mundo 

social {lato sensu). 

O autor constata que, se se estuda a investigação, se estuda, portanto, a ci

ência, mas que não há aqui reciprocidade, já que o contrário não é verdade: a ciên

cia ensina-nos muito poucas coisas do mundo da investigação. 
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De uma maneira mais surpreendente ainda, constata-se que o facto de amar 

a ciência não é, de modo algum, sinal de interesse pela investigação. 

Compreende-se muito bem que sejamos levados a amar uma e não a outra, 

sendo o problema que é impossível ter uma sem a outra, porque estrangulando 

uma, no mesmo golpe, infelizmente, mata-se a outra! (ob. cit.: 14). 

A propósito da fabricação da procura social de ciência, Latour serve-se de 

uma astuciosa carta de Louis Pasteur ao ministro da instrução pública da França de 

1864, exemplar do modo como se cria a ligação entre um trabalho científico de pon

ta e o contexto social, desactualizando o mito que põe de um lado a investigação 

fundamental e do outro os problemas da finalização, ou seja da investigação aplica

da. 

A este propósito, ao referir a desconstrução hermenêutica que se reliza na 

dupla ruptura epistemológica, S. Santos (1987: 47ss.) diz que ela está sujeita a al

guns topoi de orientação, o primeiro dos quais é elemento de ilustração da centrali

dade da comunicação, como preocupação dominante no seu pensamento: atenuar o 

que Foucault designa de "desnivelamento dos discursos", pondo a conversar os até 

agora incomensuráveis discursos vulgares do senso comum e os discursos anor

mais, eruditos (ob. cit.: 46); mas é o segundo desses topoi que, para o caso, mais 

interessa, e que vai no sentido da superação da dicotomia contemplação/acção, ou 

seja: o fosso entre verdade científica da ciência - a ciência em si mesma, em que a 

única acção é a da investigação "pura", a da experimentação - e a verdade social da 

ciência - que é o campo da sua aplicação, a tecnologia - é um fosso falso. A sepa

ração das duas verdades da ciência não é ideologicamente inocente. As condições 

sociais de produção de conhecimento são constitutivas do processo de produção da 

ciência e sobredeterminam as pretensões de verdade científica. Esta separação en

tre verdade da ciência pura e da ciência aplicada (tecnologia) é eficaz à manutenção 

do status quo, porquanto, não sendo esta última assumida epistemologicamente, 

' não fica sujeita ao texte público da crítica dentro e fora da comunidade científica e, 

por isso, apropriável por quem detém o poder. Isto, numa sociedade de classes que 
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melhor se reproduz graças a essa ausência. Ou seja, temos aqui a democratização 

da ciência como uma questão que é interna à sua produção, que não pode deixar de 

considerar a sua aplicação. Sobretudo numa chamada sociedade cognitiva, é também 

nesta dicotomia que se facilita o caminho à reprodução de uma sociedade estratificada, 

através da sua naturalização. Como se as condições sociais de produção da ciência, 

fazendo parte do processo de produção, não tivessem a marca da sua aplicação social! 

A aplicação é subliminar às condições sociais de produção. A ausência de crí

tica, a ausência de a aplicação ser assumida epistemologicamente é responsável 

pela «redução da praxis à técnica que caracteriza a crise de degenerescência da ci

ência» (S. Santos, 1987: 48). A dupla ruptura epistemológica está aqui presente, em 

dialéctica com o primeiro topos, isto é: assumida epistemologicamente a aplicação 

(os fins), a incursão no campo da acção vai ao encontro do núcleo da dupla ruptura 

- um saber prático que nos oriente e dê sentido à vida - o que pressupõe um pro

gressivo abandono do esoterismo e concomitante acesso ao esclarecimento do que 

no senso comum é obscuro e conservador, pela reconsideração de uma linguagem 

não esotérica. Ou não cabe essa tradução no campo das humanas possibilidades 

do campo científico (sendo que o contrário é claramente impossível)? Ou o saber 

científico - que acontece também à custa do esquecimento de outros saberes - dei

xa irrecuperável essa sabedoria? 

«A fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim temática. Os temas são 

galerias por onde os conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros. Ao con

trário do que sucede no paradigma actual, o conhecimento avança à medida que o 

seu objecto se amplia, ampliação que, como a da árvore, procede pela diferenciação 

e pelo alastramento das raízes em busca de novas e variadas interfaces» (S. San

tos, 1987: 47,48). E a linguagem metafórica, no seu melhor, a desenhar caminhos, 

outros. 

Mas retomemos a carta de Pasteur. Assim, para ver subvencionada a sua in

vestigação sobre a planta criptogâmica, responsável pela fermentação alcoólica , na 

fabricação do vinho, Pasteur suscita e constrói pelo discurso, a procura de ciência 
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pela parte de um ministro que até aí não tinha qualquer interesse pelo trabalho cien

tífico. Começando por apelar àquilo que pode interessar um ministro - o comércio, 

as exportações, a economia - vai, progressivamente, introduzindo o discurso da ci

ência, até à quase independência em relação aos interesses do ministro, desobri-

gando-se, subtilmente, de resultados e prevenindo da lentidão dos processos. O 

' sentido estratégico à obtenção da subvenção, está no modo como se organiza a su

cessão dos seis parágrafos da carta. E com essa subvenção edifica o laboratório, 

no interior do qual vai conduzir uma investigação decisiva sobre os micro

organismos... sem, com isso, deixar de fazer o que se propôs. 

Criada a necessidade por parte do ministro, Pasteur ultrapassa astuciosa

mente o mito da separação entre investigação fundamental e investigação aplicada, 

construindo algo de muito mais astucioso: «um laboratório tanto mais bem equipado, 

realizando uma investigação tanto mais fundamental, quanto melhor religado por 

mais laços a mais interesses, num contexto social e económico cada vez mais alar

gado» ( Latour, ob. cit.:19). 

Creio não ser abusivo inferir que, nas consequências da persistência desta 

separação, se pode situar o favorecimento de condições que naturalizam a condição 

de exterioridade da aplicação, em relação à reflexão epistemológica, de que atrás já 

se falou. E também aqui há que considerar a outra face das ligações desejáveis a 

que se refere Bruno Latour, através da leitura comentada da carta de Pasteur a um 

decisor político, tomando-a como metáfora da ciência como uma actividade secular, 

inseparável do seu contexto, induzindo a visão dos factos científicos como produtos 

sociais. 
Ora bem, com a aplicação fora da reflexão epistemológica [favorecida pela 

separação entre "ciência feita" (prestigiada, consagrada) e a "ciência em vias de se 

fazer"], a outra face é a das "ligações perigosas" em que «o papel cada vez mais de

terminante da ciência vai de par com a sua falência científica e epistemológica» 

I (R2). E S. Santos esclarece que, contra todos os princípios da produção científica e 

porque a pressão económica é muito grande, «nós hoje estamos a assistir à publi-
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cação de experiências que só foram feitas uma vez. E que nem sequer aqueles que 

as fizeram pela primeira vez, conseguem reproduzi-las de novo» (R2). Pelo que, no 

entender do autor, estamos numa situação em que «há uma grande falência episte

mológica deste modelo científico, que vai de par com o seu prestígio no domínio prá

tico, neste momento» (R2). E S. Santos remete para a duplicidade da próprio refle

xão epistemológica, considerando que há uma reflexão epistemológica «que, no 

fundo, se adequa muito facilmente às aplicações industriais da ciência; e há uma re

flexão epistemológica, que não é de maneira nenhuma hoje consagrada, que não é 

dominante» (R2), ao nível de alguns cientista com uma situação de reconhecimento 

público que já ganharam o privilégio de poderem dizer tudo o que querem. «É uma 

corrente da complexidade, do caos... tentar mostrar que saber a sequência genética 

não significa de modo nenhum ter uma relação de causalidade; que há milhares e 

milhares de factores que ficam por conhecer; que a possibilidade de, da sequência 

genética, se tirar uma cura, é absolutamente remota» (R2). Mas isso é o que se diz 

nessa reflexão - remata S. Santos - que, depois, não tem tradução na indústria. 

«Até porque às vezes os cientistas, porque eles próprios estão ligados a empresas 

de genética, quando falam à comunicação social falam em termos das grandes des

cobertas que estão na forja, precisamente para quê? Para animar os accionistas 

dessas empresas a comprarem acções. Quanto mais elas subirem mais eles ga

nham. Portanto, a ciência e o dinheiro estão cada vez mais metidos e, para mim, 

essa é uma razão da sua falência» (R2). E, na mostra de um negativismo, muito rea

lista, comenta a naturalização destas ligações na ciência e na epistemologia o «que 

torna difícil falar de uma transição paradigmática; é também a mesma (naturaliza

ção) que torna difícil falar de um futuro não capitalista, quando o capitalismo parece 

nunca ter tido tanta força como o actual» (R2). 

Numa versão mais soft da mesma realidade, Bruno Latour expressa o seu 

ponto de vista de que não estamos mais no modelo clássico, aquele que ainda é 

dominante na cabeça dos cientistas, que estão um tanto desiludidos consigo própri

os e com a sua prática. «Quase todos os cientistas se encontram hoje desiludidos: 
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se se trabalha num sector muito fundamental, em genética, por exemplo, desiludido 

por se encontrar ligado a interesses industriais, financeiros, tão evidentes; ao contrá

rio, se se faz investigação aplicada, desiludido de não estar na investigação pura» 

(Latour, 1995: 19). Em ambos os casos, frustrados de não estarem à altura da ciên

cia. «Mas esta Ciência com um C grande, à altura da qual eles não estão, não exis

te mais, se é que alguma vez existiu!» (ibid). Só que isto mostra - segundo o autor-

que esta ideia herdada, segundo a qual uma ciência será tanto mais exacta, tanto 

mais justa, tanto mais objectiva, quanto mais desligada estiver das contingências do 

mundo social, continua bem viva. «Menos interesses, menos paixões, menos influ

ência dos ministros, dos financeiros, da procura social: o modelo que lhe subjaz é 

estruturado por oposição entre o núcleo duro da ciência e o contexto» (ob. cit.: 21). 

O exemplo da carta de Pasteur ao ministro mostra, segundo o autor, a relação entre 

o exterior (o ministro) e o interior (a planta criptogâmica responsável pela fermenta

ção, cujo conhecimento constitui o único interesse da investigação para Pasteur). 

Esta relação faz-se por uma série de deslocamentos, de transformações que não 

apoiam nem se apoiam na oposição entre o contexto e o núcleo. Com este exem

plo, não nos encontramos numa situação onde se produziria uma investigação tanto 

mais fundamental, quanto mais isolada do mundo; e uma investigação que seria tan

to mais finalizada (aplicada), quanto mais ligada à procura social. Trata-se de outra 

coisa: «cria-se, por uma operação de "tradução", um contexto social novo no qual 

poderá vir alojar-se e desenvolver-se uma ciência nova. Esta operação de tradução 

nem sempre tem sucesso: é mais fácil desinteressar um ministro do que interessá-

lo!» E, como se sabe, acontece o mesmo no interior do mundo científico: «é preciso 

reconhecer que aqueles a quem vós chamais os vossos "queridos colegas" são gen

te que tem uma tendência lastimável para se desinteressar bem mais do que se inte

ressar pelo que vós fazeis» (ibid). 

A este respeito, Isabelle Stengers em Qui est l'auteur?, propõe uma "defini

ção" geral dessa empresa singular a que chamamos "ciências modernas", prevenin

do que não se trata de uma definição neutra que se proporia ao desafio de ser 
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igualmente adequada para tudo o que hoje tem o título de ciência. Trata-se de uma 

definição singularizante, no sentido em que a sua significação depende dos proble

mas que ela permite colocar, das distinções que ela permite suscitar: os fenómenos 

que nós observamos podem "ser salvos"79 de múltiplas maneiras, cada maneira re

enviando para um autor humano, para os seus projectos, para as suas convicções, 

para os seus caprichos. E a autora diz que, desta definição, surge um primeiro tipo 

de género literário: o dos textos que, avançando uma proposição inovante, fazem 

crer que a razão está do seu lado, que a interpretação proposta deve ser reconheci

da como racional, porque ela responde aos critérios de um seguro método científico. 

São os textos dos "sábios loucos". 

O "sábio louco" avança sozinho, as mais das vezes armado de factos que de

veriam logicamente valer-lhe a aceitação geral. Ele exige que tomemos a sério os 

factos, como o recomendam os tratados de epistemologia. Em nome dos valores da 

ciência, ele indigna-se que a sua proposição não seja reconhecida como científica. 

Ele desconhece por isso que, se existe um valor que distingue os autores científicos 

de todos os outros, é que um autor científico não pode reivindicar-se de nenhum va

lor, para exigir que lhe seja devido o interesse dos seus colegas. Este interesse, 

deve ele inventar os meios de o suscitar. Deve inventar os meios de vencer o cepti

cismo que é sempre a priori a "resposta normal" (ob. cit.). E recoloca-se aqui a ques

tão da comunicação no interior do campo científico. E, no mesmo golpe, a da frontei

ra artificial entre o que é interno e a exterioridade. 

Descrevendo cinco horizontes para uma ideia nova da investigação, Latour 

(num tom muito peculiar), refere-se assim ao segundo desses horizontes, para quem 

faz ciência: 
«Trata-se de "criar colegas" quer dizer, de produzir gente capaz de compre

ender o que fazemos e o que dizemos. Operação tanto mais delicada e crucial quan-
I   

79 Esta linguagem cristã "salvística" decorre da natureza do texto em que I. Stengers trata as ques
tões do autor, postas pela ciência moderna, a partir das estratégias de Galileu para tornar eficaz a 
passagem da sua mensagem, no confronto com o poder eclesiástico. 
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to a investigação for cada vez mais de ponta, pois que, por um lado, essas coisas 

vão ser cada vez mais difíceis de se fazer compreender e, por outro, estes futuros 

colegas, que serão os únicos a compreender-vos, serão também os únicos a vos 

poder atacar» E, acentuando a ironia: «Esta é, com efeito, no plano sociológico, uma 

particularidade muito interessante do meio científico: os cientistas não têm clientes, 

eles apenas têm colegas, "queridos colegas", que são ao mesmo tempo aqueles que 

mais os detestam e os únicos que podem lê-los e avaliá-los!» (ob. cit. 24, 25). 

Segundo o autor, esta é uma situação armadilhada que explica muito dos 

efeitos dualistas produzidos pela actividade científica. 

Ora este «horizonte de compreensão» não condiz com o sentido da dupla 

ruptura epistemológica e o do alargamento da comunicação de que S. Santos a 

investe. Isto é, temos aqui uma faca de dois gumes: por um lado tem-se a ideia de 

que a linguagem pericial facilita a comunicação interna no grupo de cientistas, 

promovendo-se, deste modo, a existência de colectivos que só eles podem, 

conflitualmente, complementarmente, construir objectividade pelo confronto de 

pontos de vista. Mas, do mesmo modo, esta questão remete para os mecanismos de 

coesão do grupo (também atrás discutida) cuja contra-partida é a exclusão dos que 

dele não fazem parte. O problema aqui, não é essa nova linguagem produtora e 

produto de novos conceitos. O problema é o seu fechamento. Um perguntador 

ingénuo, desatento às estratégias linguísticas de construção e preservação de 

poder, poria a questão: em que é que esse fechamento é facilitador da comunicação 

interna no grupo? Quando muito, e cedendo a que não haveria alternativa a esse 

fechamento, na consideração da sua funcionalidade à construção de objectividade, 

ele não passaria do estatuto de momento estratégico de passagem à exposição do 

trabalho científico a um confronto com a realidade alargada dos cidadãos, na 

construção de um outro nível de objectividade que não se opera dentro da protecção 

das paredes blindadas de uma certa fala, mas no corpo a corpo com a vida vivida e 

sofrida, fora dessa protecção. E isto terá que fazer parte da agenda permanente do 

nosso questionamento. A não ser num contexto de conformação com a anuência 

tácita a que isto da ciência não diz respeito a todos. 
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A não ser que se passe para o plano do indiscutível uma 

objectivação que legitima um saber que, sem sair do mesmo círculo, colectivamente 

se auto-legitima. 

Com uma linguagem pericial fechada e fria, exclusora de quem está "fora do 

círculo", o corte de comunicação não deixa outro lugar de objectivação e de legiti

mação. É assim que a ciência é o saber legítimo, verdadeiro, único. Para que a 

transformação da realidade ocorra (em corolário de uma ciência que existe, enquan

to crítica da realidade, com vista à sua transformação), «o conhecimento científico 

tem que se transformar em senso comum transformado, já que não é crível que se

jam os cientistas os agentes históricos da transformação» (S. Santos, 1987: 52, 

sublinhado meu). 
Numa linguagem metafórica, em Fumos, espelhos e a reconfiguração do dis

curso político, Roger Dale (2002), a propósito do modo como a "Terceira Via" usa, no 

caso, o termo "reconfiguração", se centra o debate na natureza dos processos atra

vés dos quais se opera mudanças na política, desviando-se a discussão do núcleo 

da natureza das mudanças. E Dale refere que «podemos tomar este caso como um 

exemplo da necessidade de mais problematizar do que de assumir como algo dado 

o vocabulário através do qual discutimos política» (ibid). Esta problematização é bom 

que se alargue à linguagem científica. 

Na R2, S. Santos acrescenta, deste modo, elementos de clarificação desta 

discussão, inscrevendo-a no conceito de dupla ruptura epistemológica: 

«O conceito de dupla ruptura epistemológica é muito im
portante para caracterizar a situação de transição paradigmáti
ca em que a gente se encontra. Eu penso que ela consiste, por 
um lado, em romper com as formas do conhecimento do senso 
comum mistificatório que têm sido essas evidências que a so
ciedade capitalista tem criado como naturalização das relações 
de injustiça e da opressão das sociedades em que a gente 
vive, e para cujo desvelamento a ciência teve um papel na 

I primeira ruptura. Portanto é muito importante que, depois de a 
ciência ter feito esta ruptura, ela própria se converta num co-
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nhecimento partilhado e não num conhecimento de especialis
ta» (R2). 

E S. Santos remete-nos para as experiências concretas que, cada vez mais, 

preenchem a vida: «de novo estas discussões epistemológicas, parecendo muito 

abstractas, são extremamente concretas, porque há hoje discussões... se olharmos 

para as questões do impacto ambiental hoje, na Europa e no mundo...» (R2). Men-

sionando questões concretas, através de exemplos locais, esclarece como a ciência 

é chamada a resolver muitos problemas da sociedade «e como ela pode ser real

mente manipulada, como ela pode ser muitas vezes invocada para eliminar a parti

cipação cidadã, precisamente porque os cidadãos não dominam o discurso tec-

nico-científico. Aí, já há muito tempo que tenho vindo a falar nessa segunda ruptu

ra, que é a ruptura de um conhecimento hermético. Ver se é possível, realmente, 

descodificar esse conhecimento hermético e privilegiado, numa forma de co

nhecimento que possa contribuir para a construção de cidadanias mais activas, de 

formas mais inclusivas de democracia e, portanto, de participação» (R2). O que 

é retomar em mãos a "possibilidade do impossível", dada a naturalização deste cor

te de comunicação com o discurso técnico-científico, determinante da eliminação da 

participação cidadã, da participação pública, a confirmar o plano ideal da "esfera pú

blica" de Habermas. Mas é uma retoma de grande urgência. 

«Se você não tem como amigos mais do que gente que o pode demolir, você 

é evidentemente obrigado a ter muito cuidado!». E já se vê que retomei a ironia de 

Latour: «Essa famosa objectividade científica, que não se pode negar, é, em larga 

medida, devida, não ao facto de os cientistas serem como o Doutor Spock, espíritos 

frios com as orelhas um pouco compridas e um espírito particularmente objectivo, 

mas ao facto deles terem muitos colegas. E como sabeis, ter muitos colegas e an

tecipar as suas críticas vai permitir uma dualidade de efeitos extremamente duros 

que muitas doutras profissões não se permitem, porque elas têm clientes». Não ter 

mais do que colegas, "queridos colegas", representa uma particularidade interessan-
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te. E isso dá muito trabalho (ob. cit.: 25), sendo uma das tarefas mais árduas, vencer 

o seu cepticismo. 

Por seu lado, I. Stengers (ob. cit.) diz que o cientista que cria uma "represen

tação abstracta" do fenómeno, nunca está só no seu laboratório, à maneira de um 

sujeito isolável, "representando" um fenómeno. O seu laboratório, tal como os seus 

textos, como as suas representações, estão povoados de referências a todos aque

les que podem pô-los em questão. Os "queridos colegas", como diria Latour. Mas I. 

Stangers trata este assunto a partir da questão em que ela situa actualmente toda a 

controvérsia científica: "Quem é o autor?". 

Se Latour vê numa carta astuciosa de Pasteur um bom apoio para se haver 

frontalmente com o conteúdo da actividade científica, olhando a ciência como uma 

actividade inseparável do seu contexto, Isabelle Stengers parte da estratégia de Ga

lileu, engendrando a interlocução entre personagens inventadas, numa das quais se 

representa a si próprio. 

Dos três, um deles representa o bom senso e, face à enunciação da definição 

de movimento uniformemente acelerado, da qual Galileu pretendia extrair a essência 

do movimento naturalmente acelerado dos corpos graves, reage assim: «Se bem 

que não tenha nada, racionalmente falando, contra esta definição ou contra qualquer 

outra, qualquer que seja o autor, já que elas são todas arbitrárias, posso, apesar de 

tudo, sem pretender ofender-vos, duvidar que uma tal definição, elaborada e aceite 

no abstracto, se adapte e convenha ao tipo de movimento acelerado ao qual obede

cem os graves, caindo naturalmente». E Stengers explicita que, nessa estratégia, 

este é o homem com quem os leitores de Galileu se devem identificar. Estratégia de 

redobrada eficácia, porquanto essa personagem, esquecendo a sua suposta impar

cialidade, se alia à personagem sob a qual Galileu se faz representar para, no Diálo

go sobre os dois grandes sistemas do mundo, cobrir de insultos o infeliz terceiro in

terlocutor e com ele todos os autores adversários de Galileu. 
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«Esta verdade de tipo novo, inventada por Galileu, e a que depois chamamos 

verdade científica, anuncia-se abertamente no Diálogo como uma verdade de com

bate, verificando-se a sua capacidade de fazer calar ou de ridicularizar aqueles que 

a contestam» (ob. cit.). Mas quando foi condenado, o tom dos Discursos mudou. 

Com a morte próxima, Galileu escrevia clandestinamente para leitores que não co

nhecia. Escrevia para o futuro. Os seus dois fictícios interlocutores tomaram-se sim

ples "faire-valoir", pondo as questões e opondo as objecções que Galileu pensa se

rem a força e a novidade da sua verdade, mais do que o poder responder-lhes. E a 

objecção do seu aliado anuncia a principal prova que a verdade Galileana terá que 

ultrapassar: vencer o cepticismo com o qual o bom senso acolhe todas as defini

ções, aquela, como outra, seja quem for o autor. «A qualidade do autor, a sua auto

ridade ou a racionalidade dos seus argumentos não são uma garantia. Toda a defi

nição é elaborada no abstracto. Toda a definição é arbitrária. Toda a definição, dire

mos nós, é uma ficção que reenvia para um autor» (ob. cit.). 

Ora, esse argumento do bom senso era igualmente o argumento do Poder, no 

caso, o da Igreja romana. 

I. Stengers transcreve uma entrevista que é feita, por um prelado, a Galileu, 

após a sua primeira condenação, nela se perguntando a Galileu se achava que o 

poder de Deus e a sua sabedoria não podiam dispor e de mover de uma outra ma

neira os mundos e os astros, de tal maneira que todos os fenómenos que se mani

festem nos céus, que tudo o que se ensina, no tocante ao movimento dos astros, a 

sua ordem, a sua situação, as suas distâncias, a sua disposição, pudesse, apesar 

de tudo, ser salvo. Com a advertência de que, se ele quisesse declarar que Deus 

não podia fazê-lo, teria que demonstrar que tudo isso não poderia, sem implicar con

tradição, ser obtido por um outro sistema que não aquele que ele tinha concebido. 

Desde que não haja contradição, Deus pode tudo: «D/eu peut, en effect, tout ce qui 

n'implique pas contradiction», conclui o prelado. Mas o que deste argumento inte

ressa a I. Stengers é que ele destrói a mise en scène elaborada pelo próprio Galileu 

e logo retomada por aqueles que procuram caracterizar a singularidade das ciências 
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ditas modernas. «Os adversários de Galileu não foram somente os herdeiros tardios 

de Aristóteles, o que teria por efeito meter entre parêntesis a Idade Média. A verda

de que Galileu anuncia não tem que se impor somente contra uma outra verdade 

que ele contradiz. Ele tem, antes de tudo, que se impor contra a ideia de que todo o 

conhecimento geral é essencialmente uma ficção (...)» (ob. cit.). Ora, com este ar-

gurnento, invocando o poder absoluto de Deus, já o bispo de Paris, no século treze, 

tinha condenado o conjunto das teses cosmológicas resultantes da doutrina aristoté

lica, condenando também, por absurda, a proposição segundo a qual Deus não po

deria imprimir ao Céu um movimento de translacção porque esse movimento produ

ziria um vazio a partir do qual a existência não poderia ser admitida sem absurdo. E 

I. Stengers faz questão de deixar claro que o absurdo não é a contradição. «O ab

surdo reenvia para a ideia de uma racionalidade que estabeleceria, de uma maneira 

ou de outra, um traço comum entre a razão humana e as coisas, de tal maneira que 

a argumentação racional fica em condições de reivindicar o poder de fazer a diferen

ça entre o possível e o impossível, o conveniente e o inconveniente, o pensável e o 

inconcebível» (ob. cit.). Para esta autora, é este traço comum que vem refutar a refe

rência ao poder absoluto do "divino autor" da criação. E esclarece que, se entre os 

mundos fictícios imagináveis e o nosso mundo, nenhuma outra diferença pode ser 

legitimamente invocada, que não seja unicamente a vontade de Deus, todo o modo 

de conhecimento que não se reduza, seja à lógica, seja à pura constatação, é da or

dem da ficção mais ou menos bem construída. Cada ficção - diz a autora - pode ter 

as suas vantagens, mas todas reenviam para um autor definido, antes de mais, pela 

sua incapacidade de chegar às razões da decisão divina de criar o mundo como 

este, de preferência a qualquer outro. 

I.Stengers situa na Idade Média a criação da nova figura do cepticismo, não 

como um pensamento minoritário, em risco de exclusão ou de marginalidade, mas 

como resultado de um constrangimento imposto pelo poder da Igreja, condenando 

como erróneo, do ponto de vista da fé, todo o uso da razão limitador da liberdade 
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absoluta de Deus. E propõe uma abordagem da invenção prática singular de um 

novo uso da razão, nessa empresa singular a que se chama ciências modernas, a 

partir da ligação, a priori, entre razão e produção de ficção, centrando-se, para tal, 

em torno de "quem é o autor?". 

Quem é, então, o autor da ficção que Galileu opõe à ciência tradicional? Por

que - afirma a autora - é de uma ficção que se trata, de um mundo onde as balas 

atiradas pelos canhões, dirigidas na vertical, mostram, mesmo na coronha do ca

nhão, seguir um curso oblíquo; de um mundo onde um corpo atravessa a Terra de 

parte a parte ao longo de um túnel escavado para o efeito. Pode dizer-se que se tra

ta de um mundo abstracto, idealizado, geometrizado. O "autor" seria a abstracção. 

Mas, como diria o bom senso, não é mais que um mundo respondendo a uma defi

nição elaborada no abstracto. A questão é saber o que há aqui de abstracto, o que 

singulariza esta ficção. 

O mundo de Galileu é um mundo em que as categorias são as do dispositivo 

experimental que ele inventou. «É de facto um mundo concreto no sentido de que 

esse mundo permite acolher a multiplicidade de ficções rivais, a propósito dos movi

mentos que o compõem, e permite fazer a diferença entre eles, de designar quais 

das ficções rivais o representam de maneira legítima» (ob. cit.). 

O mundo de Galileu aparecia como "abstracto" porque muitas das coisas que 

o dispositivo experimental não conseguia categorizar, foram nele eliminadas. 

A "abstracção" científica traduz, antes de tudo, que as victórias sobre o cepticismo 

são sempre locais e selectivas - «a pedra, mas não o pássaro; os fluxos laminares, 

mas não os fluxos turbulentos (...) - sempre relativos à invenção de um meio de fa

zer a diferença entre ficções» (ob. cit.). É por isso que a diferença entre o que pode 

ser objecto de representação científica e o que é suposto "escapar" à representação 

não é da ordem do que uma teoria, filosófica ou outra, poderia fundar. Fundar- para 

Stangers - significa sempre referir-se a um critério que pretende escapar à história 

para nela constituir a norma. «Antes de Galileu, quem teria por "representável" a ve-
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locidade galileana, uma valocidade instantânea com a qual um corpo não percorre 

nenhum espaço em nenhum tempo? (...)» (ob. cit.). As ciências não dependem da 

possibilidade de representar; elas inventam essas possibilidades de constituir uma 

ficção, enquanto representação legítima de um fenómeno. Neste caso, a "represen

tação" científica tem um sentido mais próximo daquele que ela tem em política do 

que daquele que tem na teoria do conhecimento. 

«A "abstracção" é a criação de um ser concreto, entrecruzamento de referên

cias, capaz de fazer calar os rivais daquele que o concebe» (ob. cit.). Recorrendo às 

personagens que Galileu pôs em interlocução consigo próprio, a autora faz alusão 

àquilo que fez calar a personagem representante do bom senso (e do Poder): não 

porque tivesse ficado impressionado pela autoridade subjectiva da argumentação 

em que Galileu se revia, nem tampouco porque ele tivesse sido levado, por uma 

qualquer prática intersubjectiva da discussão racional, a reconhecer o bem fundado 

da definição proposta. O dispositivo experimental fê-lo calar, impediu-o de opor uma 

outra ficção à que foi proposta pela personagem que encarna o pensamento e o 

discurso de Galileu, porque era precisamente essa a sua função: fazer calar todas 

as outras ficções (ob. cit.). E se ainda hoje ensinamos as leis do movimento de Gali

leu, e os dispositivos que permitem pô-lo em cena é porque, até aqui, nenhuma ou

tra interpretação teve sucesso para desfazer a associação inventada por Galileu en

tre o plano inclinado e o comportamento dos corpos graves - conclui a autora. 

Stengers lembra Latour a propósito de como Pasteur representa um micróbio 

(«esse novo ser microscópico é ao mesmo tempo anti-Liebig - os fermentos são vi

vos - e anti-Pouchet - eles não nascem expontaneamente»), adiantando que nós 

hoje multiplicámos os modos de intervenção dos micróbios nos nossos saberes e 

nas nossas práticas, mas a identidade desses micróbios é sempre a soma daquilo 

em que os autores tiveram êxito, no confronto com outros autores. 

A representação científica não tem mais de abstracto do que a aparência: ela 

é tio concreta como o mundo dos discursos e das práticas, no seio dos quais ela in

tervém, (ob. cit.). 
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A propósito da dupla ruptura epistemológica, enquanto lugar de conversão da 

ciência num conhecimento partilhado, já atrás fizemos referência a S. Santos, quan

do afirma que temos cada vez mais experiências no concreto, como base desta re

flexão: «de novo, estas discussões epistemológicas, parecendo muito abstractas, 

são extremamente concretas, porque há hoje discussões... se olharmos para as 

questões do impacto ambiental hoje, na Europa e no mundo...», ou para a contro-

vércia acerca do genoma (R2). 

Stengers desenvolve a reflexão acerca do cepticismo, afirmando que se faz 

calar o cepticismo, não, invocando uma instância qualquer, metodológica ou metafí

sica, que permita "fundar" uma proposição científica, mas prevendo as ficções rivais 

e inventando o dispositivo ou o uso do dispositivo que as possa desmentir. «Tal é a 

invenção que prolonga até nós (...) o cepticismo, que reenvia a razão para a ficção e 

não cessa de a vencer, através de uma produção sempre local, selectiva e limitada 

de meios de fazer a diferença entre as ficções» (ob. cit.). E invoca o discurso plato-

nista de Galileu, quando este pretende que o dispositivo experimental não é para ou

tra coisa que para ilustrar a verdade dos factos. Lavoisier confirma-o, ao afirmar que 

o químico se deve despojar da imaginação que o leva para além da verdade, para a 

ficção, e de todas as qualidades que fariam dele um "autor", a fim de permitir à natu

reza ditar a descrição adequada. Trata-se - diz a autora - do discurso "metodológi

co", discurso que estabelece os princípios em nome dos quais deveria ser estabele

cida a assimetria entre a ficção proposta e as ficções rivais. 

A propósito da caracterização do conhecimento pós-moderno, no entendimen

to que dele tem S. Santos, é um conhecimento sobre as condições de possibilidade 

da acção humana projectada no mundo a partir de um espaço-tempo local, sendo, 

assim, relativamente imetódico, constituindo-se a partir de uma pluralidade metodo

lógica. «Cada método é uma linguagem e a realidade responde na língua em que é 

perguntada. Só uma constelação de métodos pode captar o silêncio que persiste em 

cada língua que pergunta. Numa fase de revolução científica como a que atraves

samos, essa pluralidade de métodos só é possível mediante transgressão metodoló-
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gica. Sendo certo que cada método só esclarece o que lhe convém e, quando escla

rece, fá-lo sem surpresas de maior, a inovação científica consiste em inventar con

textos persuasivos que conduzam à aplicação dos métodos fora do seu habitat natu

ral» (S. Santos, 1987:48,49). 

' Retomando o ponto de vista de I. Stanters, o discurso metodológico identifica 

em que é que as ficções rivais são reconhecíveis nos seus erros, nos seus prejuí

zos, na sua naiveté, em suma, não são mais do que ficções. Enquanto dura a con

trovérsia, este discurso metodológico não tem mais autoridade do que a proposição 

que ele parece fundar. Depois da controvérsia, se esta proposição dominou, ele fará 

história, ele dirá porque é normal e racional que o vencedor tenha vencido, ele fará 

reconhecer esta Victoria como simples produto da racionalidade científica, já que to

das as interpretações rivais foram reconhecidas como simples ficções (ob. cit.). Para 

S. Santos, a verdade da ciência não é mais do que um discurso de verdade (2000: 

285): « a ciência moderna é o senso comum dos cientistas ou idéologie des sa

vants» (ob. cit.: 283). É assim que, no plano metodológico a dupla ruptura se mani

festa em duas perguntas: 1 "como se faz ciência"; 2 "como é que a ciência se con

firma ao transformar-se num novo senso comum". A segunda, longe de neutralizar a 

primeira, é condição da plena realização desta. É a segunda que dá sentido à pri

meira: transformar o senso comum, transformando-se em senso comum (cf. S. San

tos, 1987: 54, 55). O discurso metodológico dominante só incide sobre a primeira 

ruptura e sobre a pergunta a que ela responde; a segunda é uma exigência de refle

xão hermenêutica sobre a metodologia, só possível no quadro de um novo paradig

ma científico (ibid: 55). 

O discurso metodológico retira a sua plausibilidade do facto de, logo que um 

cientista individual se reconhece como integrante desta prática colectiva concreta 

que1 é a ciência, ele deve conceber a sua proposição de maneira tal que ela possa 

resistir à controvérsia - avança I. Stangers. Não se trata então de se "despojar", de 
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se "purificar", mas de integrar na sua própria démarche a perspectiva da polémica 

onde se decidirá o carácter "científico" da proposição. Dizendo de outro modo, o ci

entista é muito mais um estratega do que um asceta. E os textos científicos devem 

ser lidos como obras estratégicas, dirigindo-se a adversários potenciais ou já identi

ficados ("queridos colegas"), prevenindo e contornando os seus ataques, e não 

como a descrição transparente de uma démarche "objectiva". 

Latour, reforçará esta mesma ideia de Stangers, em "La pensée stratégique" 

(subtítulo de Le Metier de Chercheur). 

Considerando o modelo integrado de investigação que propõe (que, como re

fere, mais do que um modelo é uma metáfora), coloca em intersepção o que consi

dera os cinco horizontes da investigação científica - 1 mobilização do mundo (ins

trumentos, expedições, inquéritos, colecções, etc); 2 autonomização da investigação 

(profissões, instituições, autoridades, colegas, etc); 3 alianças (Estado, educação, 

indústria, etc); 4 mise en scène (relações públicas, ideologia, crenças, impacto, etc); 

5 ligações, uniões (conceitos, teorias, etc ), este último, crucial, já que se revê no 

conteúdo da actividade científica, jogando o papel essencial de permitir religar e 

manter juntos os quatro anteriores - em oposição ao modelo núcleo/contexto [como 

se ao texto "puro" conviesse (e pudesse) depurar-se, descontaminar-se do contex

to!], pois que, quanto mais se fala de um elemento esotérico, quanto mais se debate 

um problema puramente científico, mais a relação com os outros pontos é importan

te. «Logo que você vê uma ciência particularmente fundamental, teórica e abstrusa, 

muito isolada do social, pense que isso significa que ela constitui um núcleo muito 

importante, uma fortaleza de qualquer tipo, que tem um dispositivo igualmente muito 

grande» (ibid: 28). A solidez de uma disciplina, diz o autor, está ligada, não ao seu 

isolamento (como o sugeria o modelo núcleo/contexto) mas, ao contrário, à sua con

dição agregada, às suas implicações (cf. ob. cit.:28), portanto, não desligável dos 

fins e da ética. Em todo o discurso de S. Santos sobre a ciência esta dimensão te

leológica enquadra a garantia ética de uma ciência pela vida e não de uma ciência 

pela ciência (que, perigosamente, nunca o é). Por outro lado, o desenvolvimento que 
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nos propiciam os dois autores que, privilegiadamente, temos convocado para nuan-

cear um dos temas que S. Santos considera central na sua obra - a ciência - cons

tantemente nos remetem também para a problemática da "fronteira", a que se fez re

ferência quando, mais detalhadamente, abordámos Bakhtine. É uma problemática 

persistente, seja qual for o ângulo da reflexão que vimos intentando. 
I 

Latour situa na investigação francesa a sua apreciação de que, seja qual for o 

sector considerado, quer se trate de investigação pública ou não, a noção de "estra

tégia" não tem sentido na investigação fundamental. O estratega é aquele que está 

fora da ciência, é o director disto ou daquilo, «mas o cientista, ele, - falo do cientista 

sério, respeitável, objectivo, com orelhas em ponta - não tem estratégia! Ele tem 

ideias, ele tem queridos colegas, ele não tem estratégia. Ora a noção de estratégia 

tem bel et bien um sentido na mais fundamental das investigações» (ob. cit.: 29). 

Com o aviso de que utiliza a palavra actor por comodidade e não porque, com 

efeito, se trate de actores, Latour refere que a pertinência do objecto de investigação 

reside precisamente na sua capacidade de federar, em associações cada vez mais 

alargadas, um número sempre maior de actores. 

A noção de estratégia não é uma noção marginal, periférica em relação à ac

tividade científica, como se, quanto mais se estivesse no coração da investigação, 

menos tivéssemos que nos preocupar com ela. Ao contrário, quanto mais se está 

dentro de uma actividade científica, mais nos preocupamos com os problemas da 

estratégia (ob. cit.: 32). Quer tenhamos disso consciência ou não. Quer no-lo conve

nha explicitar ou não. Se «só existe ciência enquanto crítica da realidade que existe 

e com vista à sua transformação numa outra realidade» (S. Santos, 1987: 52), a crí

tica será ilusória, por inconsequente, se não se souber plasmar no processo de 

transformação da realidade (ibid), a tal ponto que este se transforme no seu critério 

de verdade. 

I Neste pensamento estratégico de dupla ruptura, pergunta-se: «para que que

remos a ciência?» (ibid). É que um pensamento estratégico tem um horizonte de an-
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tecipação das consequências. É nessa antecipação que se desloca o centro de gra

vidade da reflexão epistemológica, do conhecimento feito, para o conhecimento 

como prática social. Daí a centralidade da metodologia, mas enquanto análise crítica 

dos procedimentos que medeiam entre o querer e o ter conhecimento (cf. ob. cit.: 

54). 

Um outro ângulo de visão é complementar desta referência de Latour ao pen

samento estratégico. S. Santos dá-nos a outra dimensão, mesmo à medida de in

troduzir a analogia em que Latour compara o capital científico com o "verdadeiro ca

pital": « A ciência moderna, em constelação com a forma epistemológica do espaço 

da produção (produtivismo, tecnologismo, formação profissional e cultura empresari

al), é actualmente o factor-chave da divisão internacional do trabalho, contribuindo 

decisivamente para acentuar as trocas desiguais no sistema mundial» (2000: 283). 

B. Latour toma, então, por referência, o capital, enquanto metáfora explicativa 

da formação do capital científico, e que o introduz na analogia com o capital econó

mico. Esta estratégia explicativa tem sobretudo a utilidade de lembrar que, mesmo 

no interior do que é suposto ser o núcleo puro e duro da investigação científica, en-

contra-se uma rivalidade extrema que precisa de ser explicada. E vai ser muito difícil 

tratar este texto de modo a dele tentar extrair, sem "trair", significado inferido de uma 

sua leitura, porque a metáfora não se resume: «as metáforas são, em última análise, 

analogias de sentido que levam à construção da linguagem contextual» (Wilton Car

doso e Celso Cunha, Estilística e Gramática Hiatórica: 211). «Desenvolver uma me

táfora em uma comparação seria como explicar uma palavra rica de conteúdo poéti

co: todo o seu encanto se comprometeria. A metáfora, consequentemente, é o pro

duto de uma operação mental mais rápida do que a comparação» (ob. cit.: 175). 

«Eu coloco-me na mais "fundamental" investigação, a que parece menos di

rectamente ligada a interesses particulares» - começa por esclarecer Bruno Latour. 

«Lembrai-vos: se encontrardes uma disciplina etérea, se não encontrardes, no inte-
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rior dos seus muros, mais do que o silêncio da objectividade e a brancura dos factos, 

lembrai-vos que isto significa que esta disciplina se encontra altamente conectada. 

Ela é como o reactor nuclear no coração de uma imensa rede eléctrica» (Latour, 

1995:32). 
Numa linguagem metafórica, e sem rodeios, o autor dá-nos a sua compreen

são de que, quanto mais ela está isolada, dura e sólida, mais ela está calmamente 

no interior dessa rede, mais ela está conectada. Neste recinto protegido encontra-se 

a.noção de estratégia, na hipótese de que um cientista fundamentalista se conduz 

como um capitalista: tudo se passa como se o seu objectivo consistisse em maximi-

sar o seu capital de credibilidade. E Latour, prosseguindo a ironia que dá o tom a 

todo este texto, constrói o seu argumentário através da enumeração de um rol de ín

dices: o cientista não fala de outra coisa que de crédito. «De manhã, fala de crédito-

credibilidade: será que a minha hipótese é credível? Será que os meus dados são 

seguros? Ao meio dia, ele fala de crédito-reconhecimento: será que sou lido? Será 

que fui citado em boa posição? O meu poster está bem colocado? Estou eu na pri

meira linha dos agradecimentos? E à noite, ele fala de crédito-dinheiro: fui capaz de 

conseguir a oferta deste recurso? Foi-me dado este novo lugar de investigador?» 

(ob. cit.: 33). Para o autor, estes sinais que, segundo uma interpretação banal e er

rónea, podem aparecer como manias megalómanas, ridículos pontos de honra, 

mesquinharias por vezes odiosas, traduzem, na realidade, uma parte do trabalho e 

da circulação do capital científico. A operação de base do capitalismo científico con

siste em converter uma forma de crédito, numa outra - explicita o autor, ilustrando 

abundantemente com diferentes modos dessa transmutação de reconhecimento, 

que, por exemplo, advém de um título académico, em outra formas de reconheci

mento, sempre no sentido progressivo da acumulação de crédito. Ou então, «deixar 

a mesa de jogo, arrecadando o lucro. Porque é possível deixar a comunidade cientí

fica, pôr em moeda de troca o seu título ou o seu reconhecimento por um posto de 

director numa firma de Markting, por uma cadeira prestigiada, por dinheiro ou por 

poder, mas perde-se sempre... Não se está mais na carreira» (ibid). 
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Esta carreira - acentua Latour - é de uma intensidade, de uma violência que 

os economistas sabem ser bem maior do que a que existe no capitalismo da econo

mia, em que os hábitos são doces e civilizados em relação aos do mundo da investi

gação científica de ponta, e que repousam num grau de confiança espantoso, se 

compararmos com as relações que os cientistas mantém entre si. « Eu caricatorizo, 

evidentemente, há ciências pobres (...). Mas, de um modo geral, quanto mais crédito 

de reconhecimento, de poder, de dinheiro, está em jogo, mais a ciência é rica e 

mais os comportamentos são ferozes e a competição, sem contemplações» (ibid). E 

vale a pena transcrever os ciclos da credibilidade que garantem a reprodução do ca

pital científico, pelo desassombro bem disposto com que o autor desconstrói um po

deroso campo de relações que passam ao lado de qualquer congeminação do paca

to e generoso cidadão contribuinte: 

«A vivacidade extrema dos debates sobre a deontologia ci
entífica, a paixão que envolve os problemas de etiqueta, as 
discussões encarniçadas àvolta do número e da ordem dos au
tores de uma comunicação (Machin & Trucmuche, não é, de 
todo, parecido com Machin, TrucMuche &Chose, que rapida
mente se reduzirá a Machin et al., e também não é a mesma 
coisa que Trucmuche & Machin, que difere significativamente 
desta aborrecida ordem alfabética a qual, põe em vantagem in
devida, mas definitiva, Monsieur A., às custas de Monsieur Z.), 
ou ainda os debates sobre o tamanho dos caracteres sob os 
quais aparecerão o nome de tal colaborador da investigação e 
a sigla das instituições que a ela se associaram» (ob. cit.: 34). 

E o autor assinala como tudo isto traduz a importância que tomam estes, pe

quenos sinais para a reprodução do capital científico na comunidade dos iniciados. 

Depois, para a diferenciação entre um bom ou um mau cientista, não conta a 

objectividade e o rigor. Isso não tem qualquer sentido. A objectividade e o rigor su

cedem sempre, a partir do momento em que se mergulha numa comunidade científi

ca, normalmente constituída. «As fraudes são raras e as que têm alguma importân

cia, finalmente detectam-se sem muita dificuldade. Não, a virtude, a inteligência do 
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cientista, está na sua capacidade de reproduzir este círculo... que digo eu, não se 

trata de o reproduzir, trata-se de o alargar» (ob. cit.: 35). 

Depois, ainda, no interior do círculo há os "pequenos", os que têm a força de 

trabalho, moeda de troca para qualquer pequena coisa que reverta em capital de re

conhecimento. Mas há também os "grandes"... «Ah os grandes são formidáveis! São 

estes que controlam, não o interior do círculo, mas o exterior, quer dizer, os lugares 

onde se decreta o reconhecimento» (ibid). (Bourdieu falaria de posição no campo, 

de hierarquia dentro do campo). E depois de uma extensa lista desses lugares de 

poder, onde se decreta o reconhecimento: «alguns controlam tudo simultaneamente, 

asseguro-vos! (...) Ser um "grande" é precisamente não ser mais um pequeno 

capitalista do interior do círculo, mas controlar os meios que permitem converter o 

crédito, o capital científico. E como no capitalismo vulgar, dar-se-á muito aos que 
têm e, àqueles que não têm, roubar-se-á até aquilo que têm, segundo a palavra 
do Evangelho» (ob. cit.: 36, sublinhado meu). 

(Em Portugal, a carreira de investigador tem um carácter tão residual, que 

creio que não se andará longe da verdade dizendo que não existe. Apesar disso, 

será este quadro agonístico, dentro do campo científico, tão diferente assim, do que 

merece a Latour as referências que transcrevemos?) 

Marx (que nem dos capitalistas tinha rancor), deixa claro em O Capital que a 

concorrência impõe a cada capitalista individual as leis imanentes do modo de pro

dução capitalista, como leis coercivas externas. Num quadro (surrealista) em que um 

grupo de capitalistas fosse seriamente seduzido por ideias mais igualitárias, a sua 

boa vontade seria aniquilada pelo mecanismo da competição que os obrigaria a 

comportarem-se segundo a lógica do capital. 

Quando fala da ciência enquanto campo de incerteza, de tal modo que, por 

via 'disso, seja necessário que o conhecimento que existe seja o mais possível parti

lhado, S. Santos, refere-se a essa partilha (que, obviamente, se insere na dupla rup-
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tura epistemológica e na pergunta que lhe está adjacente - "para que queremos a 

ciência") como «uma luta contra hegemónica, talvez mais emancipatória, mais 

importante, na medida em que a gente está a assistir a que a ciência está a passar 

do reino da liberdade para o reino da propriedade» (R2). Ao descrever o crescendo 

de preocupação de patenteamento, de cada vez mais direitos de propriedade 

intelectual, para proteger os direitos dos fabricantes, reconhece que o conhecimento 

científico é cada vez menos um conhecimento livre. 

É nesta problemática que S. Santos pensa que é necessário contrabater com 

ideias de participação, de transparência, de partilha de conhecimento. Com ideias 

que desajustem a analogia de Latour. «Porque o grande conflito paradigmático, nes

ta área epistemológica, vai ser entre princípios de liberdade e partilha e princípi

os de propriedade e de exclusão técnico-científica» (R2). E, mais uma vez, em 

pano de fundo, os princípios e racionalidades dos pilares do projecto socio-cultural 

da modernidade, como esquema organizador da sua análise das dimenções várias 

desse projecto. 

Latour (ob. cit.) admite que este argumento do capital seja discutível. Mas 

também admite que ele é útil para lembrar que, mesmo no interior do que é suposto 

ser o núcleo duro e puro da investigação científica, se encontra uma exacerbada ri

validade que não se pode negligenciar. E que o ideal de investigador, estrictamente 

objectivo, à maneira desse querido Doutor Spock, com procedimentos em conformi

dade, enfim, fazendo tudo o que, no modelo dominante, os investigadores deveriam 

fazer mas não fazem - porque não são capazes disso, já que esse é um modelo to

talmente inadaptado - , e vivem isso como uma perda, como uma incapacidade de 

ser verdadeiramente cientistas. 

Mas, como se disse, esse modelo está completamente inadaptado. Porque, 

do seu ponto de vista, é a competição científica que, precisamente, está na origem 

dos efeitos de racionalidade e da respeitabilidade dos factos que são construídos, da 

solidez dos enunciados que a partir deles são extraídos. «Um investigador que, nes-
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se contexto, recusasse as regras do jogo, por motivo de servir a humanidade, ou de 

se pôr ao serviço dos camponeses franceses - isso já se viu - excluir-se-ia a ele 

próprio da comunidade científica. Quando muito bem você quisesse trabalhar para o 

bem da humanidade ou salvar a agricultura francesa ir-lhe-ia ser preciso percorrer 

todo o ciclo. As leis impiedosas do ciclo da credibilidade científica são terríveis!» -

afirma Bruno Latour. E, num tom, também ele "impiedoso": «é-vos interdito parar e 

dizer: "bom, eu paro aqui, é a humanidade que me interessa". É absolutamente ne

cessário interessar-se, convencer-se, reinvestir, produzir informação nova. É absolu

tamente necessário que o reconhecimento caia sobre o seu nome e não sobre o 

nome dos seus colegas (...)» (ob. cit: 38), para recomeçar e reproduzir e alargar o 

ciclo da credibilidade. 

«Que se goste ou não do capitalismo em geral, eis aí o que não muda em 

nada o paralelismo entre o capitalismo económico e o capitalismo científico» (ibid). 

E, para melhor o fazer entender, argumenta a partir de um exemplo concreto, "local", 

desse paralelismo: 

«É corrente ouvir-se criticar um chefe de empresa que bateu 
com a porta e deixa no desemprego quem lá trabalha, porque 
não tirava da sua empresa mais benefícios. Que um cientista 
declare à noite, à televisão: "abandonei esta hipótese porque 
ela não era mais fecunda" ou "porque ela não estava mais em 
conformidade com os dados mais recentes" - tomai nota, "por
que ela não me rendia mais nada" - e, ao contrário, cada um 
vai ver nisso a prova de um grande rigor intelectual e de uma 
admirável objectividade! Do ponto de vista do capitalismo é 
exactamente a mesma atitude: a recusa de trabalhar com pre
juízo» (ob. cit.: 38). 

É claro que Latour admite que estes dois tipos de decisões podem ter conse
quências muito diferentes [ se bem que, «esquece-se, frequentemente, que a com
petição científica devora também os homens80» (ob. cit.: 39)], não as colocando no 
mesmo plano. E deixa claro: «Ao fazer este paralelo, eu queria sublinhar o facto de o 
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capitalismo económico e o capitalismo científico terem, do meu ponto de vista, ao ní

vel socio-psicológico, exactamente o mesmo móbil, por mais chocante que isso vos 

possa, talvez, parecer, e que, dificilmente, se pode admirar um e detestar o outro» (ibid). 

Para Latour é na investigação fundamental que é mais fácil evidenciar estes 

fenómenos, e a aplicação da metodologia para conseguir essa avaliação é facilitada 

pelo facto de a actividade científica ter, por natureza, uma dimensão colectiva, mes

mo pública, claramente marcada, pela razão simples de não se poder enunciar qual

quer coisa e demonstrá-la, quer dizer, transformar essa qualquer coisa num facto es

tabelecido, sem os "queridos colegas". Sem essa validação, o estatuto desse enun

ciado fica como que suspenso na antecâmara da ciência, entre a ficção e o reco

nhecimento. «Vous êtes de ce point de vue complètement dans la main du collectif» 

(ob. cit.: 40). 

"Quem é o autor?" 
As mais da vezes, esta questão - que I. Stengers vê como o locus de toda a 

controvérsia científica - apresenta-se sob o aspecto de uma dicotomia. Diz a autora 

de Qui Est l'Auteur que, ou bem que o cientista pode convencer os seus leitores-

colegas de que ele não é "autor" do que propõe, que ele se limita a tomar em conta 

o que lhe é imposto, como o seria imposto do mesmo modo a qualquer outro, nas 

mesmas condições de experimentação, de observação ou de formalização, ou ele 

falha e se vê designado como autor voluntário, isto é, de má fé; ou involuntário isto 

é, infeliz com a sua proposição. No primeiro caso, a sua proposição fará, numa certa 

medida, "autoridade" e poderá, no caso de vencer, ser reconhecida como "verdadei

ra", no sentido científico do termo. No outro, ela será rejeitada enquanto "não cientí

fica", quer dizer, de facto, enquanto ficção, situada aquém dos mecanismos de ser 

posto à prova, que distribuem o verdadeiro e o falso em ciência (cf. ob. cit.: 14). 

80 Suponho que Latour faz aqui a analogia com a linguagem marxista ("devastação de homens"), 
expressa p. ex. na análise de Marx das Factory Acts, aqui referida em capítulo anterior. 
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«A prática das ciências modernas não pressupõe então que o cientista se 

possa "purificar" do que faz dele um autor. A questão está em saber se esta qualida

de de autor pode ser "esquecida", se o enunciado pode ser desligado daquele a 

quem pertence e retomado por outros, desde que aceitem, no seu laboratório, o dis

positivo experimental do qual esse enunciado diz o sentido» (ob. cit.: 15). Posta des

ta maneira a questão, creio se a poder inserir na problemática do sujeito que abor

dámos anteriormente, e o desenvolvimento que a autora lhe dá vai, quer parecer-

me, nesse sentido. É assim que, para ela, a questão está em saber se aqueles que 

aceitam esse enunciado podem, em seguida, encontrar-se em posição de rivais in

dependentes, ou se o facto de eles o aceitarem faz deles discípulos submissos à 

unanimidade de uma ideia. 

Um enunciado científico - diz a autora - se é finalmente aceite, é tido por "ob

jectivo", não se falando mais de quem o propôs, mas do fenómeno, conquanto ele 

fique disponível para outras ficções. A referência não é ao autor mas à "natureza", 

enquanto autoridade, como se fosse a natureza que, segundo os termos de Lavoisi

er, tivesse ditado a "verdade". Na sua opinião, os cientistas inovadores não se sub

metem a uma história que definiria os seus graus de liberdade, ao contrário, eles to

mam o risco de se inscrever na historia e de tentar transformá-la, mas de a transfor

mar de uma maneira tal que os seus colegas e aqueles que, depois deles, a conta

rão, sejam constrangidos a falar da sua invenção como de uma "descoberta" que ou

tros poderiam ter feito. «A história das ciências não tem por actores, humanos "ao 

serviço da verdade", se essa verdade se dever definir por critérios que escapam à 

história, mas antes por humanos, "ao serviço da história", que têm por problema a 

história, e a verdade, aqui, é aquilo que consegue fazer história» (ob. cit.: 16). 

«Estranha história esta que associa, sobre modos incessantemente renova

dos, os argumentos humanos e os testemunhos das coisas. "Les mots et les choses" 

(...) »... (ibid). 
I 
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O que é um poeta? Pergunta Isabelle Stengers que aqui, como noutros tex

tos, andará muito próximo de sê-lo. 

Antes de 1er Boaventura de Sousa Santos (em 1986, fotocopiado), nesse 

mesmo ano, o acaso (ou a necessidade) levou-me ao perfume do casamento das 

"duas culturas" - La Nouvelle Aliance, na língua original (ainda não havia tradução 

portuguesa). Os diques tinham começado a ceder, como o dizia E. Prado Coelho, na 

apreciação que então fazia: a ciência descobriu o gosto da comunicabilidade, da fi

losofia e mesmo da especulação; a literatura, via ciências humanas, interessou-se 

pela epistemologia e pela filosofia da ciência - um espaço de entendimento, de re

conhecimento, de interacção. Um espaço onde I. Stengers e I. Prigogine, a física, a 

química e a filosofia se comunicam, na criação de um lugar de comunicação. 

Como em II postino de Pablo Neruda: 

- O que é a poesia? 

- Metáforas... Metáforas! 

Então, quem fica indiferente aos efeitos comunicacionais desta metaforização 

da linguagem que humaniza os fenómenos físicos e químicos que descreve, na lin

guagem criativa de cada página destes autores? Mesmo a falar de "atractores", de 

"estabilidade", de "irreversibilidade", atente-se neste bocadinho do prefácio de A 

Nova Aliança (aliás, exemplar do tom de todo o livro) que, sendo uma tradução (feita 

por um físico - António Manuel Baptista - que também é poeta), não perde nada da 

riqueza emocional da língua original em que é escrito: 

«A órbita da Terra, se for perturbada por um meteoro, jamais regresará aos 

seus valores iniciais. A trajectória dinâmica é incapaz de esquecer o que a pertur

bou. O pêndulo real, esse, regressará ao repouso, qualquer que seja a perturbação. 

O estado atractor liga a estabilidade ao esquecimento das perturbações» (ob cit.: 9). 

Este "jamais regressará", este "esquecimento", desperta a aproximação ao irrecupe

rável, a um incontornável sentimento de perda, uma espécie de saudade não se 

sabe de quê. Depois, mas mais por me fazer lembrar os lugares profundos do pen

samento de Bourdieu: «É este tipo de estabilidade que dá sentido à noção de repro-
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ductibilidade: em circunstâncias semelhantes produzir-se-á uma evolução semelhan

te; a estabilidade associada aos estados atractores permite que as circunstâncias 

"semelhantes" em questão não impliquem uma identidade dos sistemas até aos 

pormenores mais insignificantes, mas somente a sua inclusão na mesma bacia 

atractora» (ibid). 
I 

Sobre as consequências da teoria das estruturas dissipativas e do princípio 

da ordem através de flutuações, S. Santos refere que a importância desta teoria está 

na nova concepção da matéria e da natureza que propõe, que muito dificilmente se 

compagina com a herdada da física clássica. Então, 

«Em vez da eternidade, a história; em vez do determinismo, a imprevisibilida-

de; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a expontaneidade e a auto-

organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez da 

ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente» (S. Santos, 

1987:28). 

É por estes caminhos de vocação transdisciplinar que S. Santos nos leva ao 

estado simbiótico do belo e do útil. «(...) São já visíveis fortes sinais deste processo 

de fusão de estilos, de interpenetração entre cânones de escrita» (ob. cit.: 49). 

«A teoria de Prigogine recupera inclusivamente conceitos aristotélicos tais 

como os conceitos de potencialidade e da virtualidade que a revolução científica do 

século XVI parecia ter atirado para o lixo da história» (ob. cit.: 28). Mas S. Santos 

esclarece que a importância maior desta teoria está em que ela não é um fenómeno 

isolado: ela faz parte de um recente e pujante movimento de vocação transdisciplinar 

que atravessa o mundo das ciências, com afloração não só na teoria de Prigogine, 

mas em muitas outras. 

Propondo-nos considerar que à criação do objecto galileano correspodeu a 

invenção do autor Galileu, que à criação das ciências experimentais corresponde a 

invenção de um tipo de autor que não pré-existia a essa criação, ao mesmo tempo 
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poeta e juiz ... e, por vezes, igualmente profeta, Stengers questiona-se: Qu'est-ce 

qu'un poète? Qu'est-ce qu'un juge? 

Etimologicamente, um poeta é um fabricante - diz-nos a autora, em resposta 

à pergunta que coloca. A história da linguagem fez derivar o termo mas, igualmente, 

dramatizou uma das implicações da arte da fabricação: a dimensão de criação que 

não se refere a outra coisa que a ela mesma e não tem contas a prestar a ninguém 

que a ela própria. O poeta é, então, aquele que se dá a liberdade, e toma o risco, de 

inventar, de fazer existir aquilo de que fala (ob. cit.: 18, 19). E aqui temos algumas 

dificuldades no nosso completo acordo. Não é para ser original que se gera a origi

nalidade. Certo, que o poeta é, por excelência, um criador; que enfrenta e desafia o 

mundo, por minoritário, como o é sempre um criador; que, em consequência, sofre 

as agruras de ser desestabilizador do que está tão bem assim... A quem o diz, que 

sou filha de poeta! Mas «a ideia de que o artista é alguém que vive acima ou à mar

gem da Vida, que constrói para si a máscara da distância, como quem, num silêncio 

arrogante, enigmático e, por consequência, agressivo, proclama superioridade, ou 

que, pelo contrário, exibe o vulto e chama a atenção da gente para a sua artificial 

marginalidade, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo, é uma ideia 

que não colhe, por desactualizada e ridícula. Não conheço ninguém que seja filho de 

mulher, nem artista - criador empenhado, sofrido, consciente, solidário, honesto -

que alguma vez tivesse atingido o concreto limiar da utopia ("Passámos do tempo da 

divina utopia - referindo-se a C. Baudelaire - ao da eficiência humana". Aragon.), 

sem suar oficina, chorar desesperos e revoltar-se contra as injustiças do mundo» 

(José Soares, 2000). 

Já o juiz, no sentido muito geral, é alguém que fala e age "em nome de". Em 

nome do código, claro, já que se trata de justiça, mas não se trata somente de justi

ça. O juiz existe, logo que aquilo, em nome de que fala e age, o autoriza a determi

nar o que é significativo, o que deve ser tido em conta, e o que é secundário, sim

ples ruído parasita que pode ser "abstracto", eliminado efectivamente ou intelectual-
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mente. O juiz - acentua a autora - é aquele que sabe, a priori, segundo que catego

rias convém interrogar e compreender aquilo com que se tem de defrontar. A esta 

luz, a démarche experimental, tal como foi inventada no século XVII, faz então do 

autor científico um híbrido entre o juiz e o poeta. É assim que, submeter um fenóme

no a experimentação, é pô-lo activamente em cena, "recriá-lo" e poder fazer admitir 

que esta recriação não é mais que uma "purificação" que se limita a eliminar os "efei

tos parasitas" de maneira a tornar o fenómeno capaz de dizer a sua verdade. O cien-

tista-poeta - afirma a autora (que, além de filósofa das ciências, é química) - "cria" o 

seu objecto, ele "fabrica" uma realidade que não existe tal qual no mundo mas que é 

muito mais da ordem da ficção. Por seu lado, o cientista-juiz tem sucesso fazendo 

admitir que a sua criação é uma descoberta, que a realidade que ele fabricou teste

munha que as hipóteses, em nome das quais ela foi criada, são precisamente aque

las que tornam inteligível o fenómeno "natural" estudado. Contudo, o poder criador do 

poeta deve diferenciar-se do direito do mais forte e, depois de Étiene Tempier - diz a 

autora - admitimos que nenhum fenómeno é naturalmente "mais forte" que a nossa ca

pacidade de ficcionar. 

É assim que o género literário a que melhor corresponde a literatura experi

mental é o género épico ou iniciático: um "herói", através de provas múltiplas, no de

curso das quais ele mesmo se transforma, triunfa, ao conquistar um tesouro, um se

gredo, uma resposta. Quem é o herói? Não é nem o cientista, nem o fenómeno mas 

a ligação que os une, aquilo em que o fenómeno interrogado torna o cientista capaz 

de afirmar em seu nome (ob. cit.: 19, 20). 

«A arte do experimentador está ligada ao poder: invenção do poder de confe

rir às coisas o poder de conferir ao experimentador o poder de falar em seu nome» 

(ibid). E, na mesma linguagem "impiedosa", a autora põe a descoberto que, frequen

temente, o acontecimento que constitui a conquista desse poder, se dissimula, nos 

textos públicos, atrás da discrição tranquila de um conjunto de experiências, condu

zindo naturalmente a uma conclusão racional. Mas, para os leitores aos quais se di

rige, esse texto está longe de ser "frio", é um dispositivo arriscado que põe em evi-
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dência ao mesmo tempo e, indissociavelmente, os "factos" e os leitores e, propõe a 

estes, papéis - crítico pertinente, autoridade contestável, aliado, rival infeliz - que te

rão de aceitar ou inventar os meios de recusar (ob. cit.: 21, 22). 

O cientista é aquele que toma a iniciativa de colocar uma questão. O "risco, 

patético" é o risco de sofrer os contragolpes da sua iniciativa, a questão, em retorno, 

do "quem sou eu para o outro?". Esses contra-golpes podem ser imediatamente físi

cos, como foi o caso de um etologista que um dia se viu atacado por uma cabra 

monteza: ele tinha acreditado "observar sem intervir". Só que, do ponto de vista das 

cabras montezas, a sua neutralidade tinha significado "dominação". 

Mas o contragolpe pode ser afectivo. E a autora alude ao trabalho de Shirley 

Stump e a comunicação da sua descoberta de que, ao compreender os beduínos, 

ao mesmo tempo correu o risco de os amar, quer dizer, de ser transformada por 

eles. Isto para chegar à dificuldade do trabalho de estudar grupos humanos diferen

tes, sem arriscar a sua própria identidade social e cultural e sem a tentação do "go 

native". 
«Estes riscos do métier definem a singularidade de uma "matéria" que não 

conquistou ainda o reconhecimento do seu "género literário". Eles são hoje, muitas 

vezes, estados de alma dolorosos, cuidadosamente silenciados em nome do mé

todo (sublinhado meu), sujeitos de angústia ou de denúncia. Eles desenham, por

tanto, em negativo, o estilo de autor que esta "matéria" poderia suscitar se um dia 

ela se tornasse, efectivamente, "matéria de ciência"» (ob. cit.: 31, 32). E pergunta-se: 

«Veremos nós autores científicos, tentando "fazer falar" uma realidade que sabem 

comprometida com eles, num devir comum? Veremos nós autores, aprendendo uns 

dos outros os riscos de ficções que tornam sempre mais discutíveis o significado e 

as implicações das suas próprias iniciativas? Seria necessária, dir-se-á, uma paixão 

"lúcida" que os cientistas estão longe de possuir. Mas a paixão de fazer física é, ela 

também, singular, e a dos narradores darwinistas não o é menos. Não há ciência 
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sem ficção e não há ficção sem paixão. Não há "paixão científica" mas invenção, 

sempre singular, de um tomar-se cientista de paixões» (ob. cit.: 31, 32). 

S. Santos traduzirá este mesmo misto de sentimentos em linguagem igual

mente bela, ela própria (desesperadamente) à procura de um optimismo mais fun

dado: «(...) a crise do paradigma da ciência moderna não constitui um pântano cin

zento de cepticismo ou de irracionalismo. É antes o retrato de uma família intelectual 

numerosa e instável, mas também criativa e fascinante, no momento de se despedir, 

com alguma dor, dos lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, ancestrais e 

íntimos, mas não mais convincentes e securizantes», a caminho de outras paragens, 

onde o conhecimento volte a ser uma aventura encantada (S. Santos, 1987: 35). 

É o desafio da linguagem da imaginação criadora. E, nele, Boaventura de 

Sousa Santos também não está sozinho na repoetização da reflexão e da interven

ção, nos lugares de recriar os modos de alargar a comunicação (o pôr em comum), 

como razão colectiva de construcção cidadã. 

- Cidadãos! Precisamos de organizar uma conspiração urgente contra 

as lágrimas mal choradas. E raspar o musgo das faces. E tirar o verdete das 

bocas. Viva a alegria revolucionária! 

Mas, pouco a pouco, um a um, os choraquelogobebenses, apavorados 

com estas palavras que perturbavam a vocação geral para mortos e a paz po

dre das longas digestões da Fome, começaram a esquivar-se à sorrelfa, au

mentando de propósito o clamor dos soluços para cobrirem de cinzas e lamen

tos a voz incitadora de João Sem Medo. 

- Ouçam!... Ouçam!... - tentou ainda o pobre rapaz deter, em vão, aquela 

chusma covarde. 

Mas quem o queria ouvir?... E na sua voz arderia a convicção necessária 

para o milagre de transfigurar as palavras de todos os dias em armas de in

cêndio? 
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Este agora, aquele a seguir, todos se desvaneceram na noite de bolor. 

Só quedou a mãe a roê-lo com chorinquices de desistência: 

- Deixa essas ideias, meu filho... Não estragues o nosso rico sossego, a 

nossa aprendizagem para cadáveres. E chora, chora como nós. Derrete-te em 

lágrimas e desiste. 

- Não, não desisto, mãe - berrou teimoso e temerário (por fora). 

Mas ao mesmo tempo (por onde andaria o outro João sem Medo aventureiro e 

quando viria visitá-lo?) foi murmurando à mãe com certa prudência prática de 

homem cansado: 

- Não desisto, Mãe. Não desisto, percebe?... Mas provisoriamente, para 

restaurar as forças, sabe o que me apetecia agora?... Um jantarinho cá dos 

nossos... Com grelos, hem?... Mas não cuide que desisto da luta. Não! Ja

mais!... é só um apetite... (... ) 

E a pobre lá foi cozer o bacalhau demolhado em lágrimas. 

Então, João Sem Medo, sempre à espera de não sabia bem de quê... tal

vez do milagre que um dia o ajudasse a secar aquelas lágrimas da Terra... 

... Então João Sem Medo, provisoriamente, sempre provisoriamente, 

vendo tantos olhos a chorar... montou uma fábrica de lenços e enriqueceu. 

(Ah! Mas um dia, um dia!...) 
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8 
REVISITAÇÃO 

A poesia enriquece a nossa relação com as coi
sas. Faz-nos ver as coisas de outra maneira. Muito 
simplesmente, faz-nos vê-las. 

Hubert Reeves 
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«O grande mar em que o poeta navega é o exponencial desenvolvimento da 
capacidade expressiva da língua. Pode tornar-se um perito no uso da palavra, que é 
o seu barco, e, por lástima, só encontrar porto onde arribar se os ventos aí o trans
portarem, roubando, assim, a quem o espera o prazer de um verdadeiro reencontro. 
Satisfaz-se com a musicalidade, quando a consegue, com efeitos conceptuais her
méticos, só aparentemente decifráveis, criando no leitor uma adesão que não ultra
passa o tempo de leitura, ou produz sugestões condicionadas ao círculo das suas 
dependências tertulianas, sem chegar a nada do que a poesia promete atingir: a 
magnífica simbiose do belo com o necessário. É que, se a poesia não for além de 
nascer e morrer no acto de ser criada, então ela não passará de uma arte menor. Se 
apenas tem energia para fecundar o fecundador, realmente não lhe resta mais nada 
além de continuar a experimentar por experimentar e a fruir a inquietação romântica 
de nunca se deter no mesmo lugar à procura de si mesma, sabendo que, por esse 
caminho, nunca poderá irão seu encontro. Tal como o cachorro atrás do rabo.» 

(José Soares, 2001) 
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8.1. 
O que é um poeta? 

A imaginação, para Ricoeur (1983), nem se reduz à mimética servil da repro

dução da percepção havida81, nem se refugia na criação imaginativa ou poé

tica pura, que se erguesse sobre o mundo anulado mas é "mimesis" poética ou cria

ção fecundada pela recepção do mundo: a imaginação consciente da distância entre 

a possibilidade e a realidade e, portanto, instrumento crítico do real estabelecido (ob. 

cit.: XXII). E aqui tenho algumas dificuldades de completa anuência, por esta última 

parte do enunciado me parecer tão cautelosamente preditivo na consciência da pos

sibilidade, que quase se dispensa a imaginação na dimensão imprevisível da "possi

bilidade". A modernidade parece estar mesmo nos nossos "mêmes"!... 

O que é, então, um poeta? 
Se bem que "ser fabricante" (de sonhos) não seja já empresa de pouca mon

ta, a Isabelle Stengers não interessaria dizer mais do que disse para nos introduzir 

na sua argumentação da ciência como "invenção", como "criação" do objecto que faz 

existir. Depois «A ficção não se limita aos possíveis práticos do passado mas de

sempenha uma função no dinamismo do agir futuro, porque não há acção sem ima-

81 P Ricoeur determina o conceito de imagem a partir de dois eixos: um, do lado do objecto, deter
minado pela oposição da presença e da ausência e em que a imagem, ou é uma presença enfra
quecida, porque referida a uma percepção anterior que apenas reproduz, ou é essencialmente con
cebida como uma ausência, um "outro" não presente, mas criativamente inventado. 

O segundo eixo situa-se do lado do sujeito e caracteriza-se pela capacidade deste ter ou nao 
consciência crítica da diferença entre o imaginário e o real acontecido. 
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ginação no plano do projecto, da motivação e das possibilidades de agir» (Ricoeur, 

1983: XXIV). 

Os desenvolvimentos da teoria da metáfora, constituída desde Aristóteles so

bre a base do nome, levam a que, ultrapassada a sua confinação a ornamento da 

linguagem e à correspondente desvalorização da imaginação, a deslocação da força 

criadora desta, do nome para a frase, origine a enunciação metafórica em que, do 

choque entre campos semânticos diversos, emerja uma nova significação, gerada 

pela aproximação repentina de significados separados até então pelo respectivo 

sentido literal. Imaginar é, para Ricoeur, reestruturar campos semânticos até então 

opostos, assimilando-os entre si. 

É, então, no terreno do discurso que se deve situar a imaginação criadora, 

cuja actividade fecunda consiste em esquematizar ou fornecer base imaginativa à 

novidade de uma significação emergente dos termos da frase. É assim que, quando 

lemos, as imagens criadas pela dicção poética são evocadas e excitadas em nós 

através da esquematização da imaginação, que se difunde em todas as direcções, 

reanimando experiências anteriores, acordando imagens adormecidas e irrigando 

zonas sensoriais adjacentes. O mundo que o poeta engendrou e configurou, por 

meio da linguagem, é recriado pelo leitor quando exposto à força imaginativa do tex

to poético ( cf. Ricoeur, Metáfora Viva: XXIII). A Poética (Aristóteles) celebra "a arte 

de bem metaforizar" e assimila-a ao poder de "discernir semelhanças" (ob. cit.:46) . 

O poeta é aquele que apercebe o semelhante (ibid). 

Que a arte genial da metáfora consiste sempre numa apercepção das seme

lhanças, é confirmado pela aproximação com a comparação que traz à linguagem a 

relação que, na metáfora, é operante, sem ser enunciada (ibid). A transferência de 

sentido que se opera na metáfora (isto é aquilo), na comparação desenvolve-se (isto 

é como aquilo) e, ao mesmo tempo que se alonga, amortece, mas que a metáfora 

preserva, pela redução da sua expressão. 

I A comparação explicita apenas a razão, ao desdobrar-se em comparação ex

pressa (ob. cit.: 44), pelo que, na comparação, o leitor adquire um muito menor pro-
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tagonismo. Daí que Aristóteles subordine a comparação à metáfora. A comparação, 

por demasiado explícita, perde o dinamismo da metáfora (p.44) e a provocação para 

a investigação. 

No Provérbio, o "como" da comparação pode ser elidido da mesma maneira 

que na metáfora, mas o efeito é o mesmo: a aproximação é tanto mais brilhante, 

quanto mais inesperado for, isto é, paradoxal e insólito (pp. 45, 46). Para-doxa, quer 

dizer desvio em relação a uma doxa anterior. 

A dinâmica da metáfora repousará, então, na apercepção do semelhante. Isto 

é crucial para a nossa questão de "a linguagem metafórica, enquanto facilitador da . 

comunicação"; a metáfora a ganhar peso para a compreensão da importância da lin

guagem poética, na assumpção de que "Tudo quanto é belo (...)/canta no martelo" 

(Manuel Bandeira), e pode transparecer na poesia lírica (na rejeição do "lirismo que 

não é libertação"), na ciência "dura" (com Hubert Reeves a religar-nos às questões 

da invenção e do autor), na sociologia (com Touraine a lembrar a dimensão da pro

cura do semelhante, como condição de comunicação entre sujeitos: «O diálogo das 

culturas toma-se possível somente quando reconhecemos em cada um uma combi

nação diferente dos mesmos elementos comuns» - Touraine, 1995: 37). Um pouco 

mais de astrofísica, na escrita quase intimista do autor de "Um pouco mais de azur 

(referência ao poema de Mário de Sá Carneiro, na tradução portuguesa), se bem 

que em Malicorne - Reflexões de um observador da Natureza: 

Na linguagem corrente - diz Hubert Revees - "inventar"82 quer dizer produzir 

qualquer coisa que não existia anteriormente (os linguistas dirão que vem do latim 

82 Em relação à "invenção", na matemática, Hubert Revees explicita que, desde os tempos mais re-
quados, esta tem sido a serva das ciências e das técnicas, para a resolução dos problemas concre
tos. No século passado os matemáticos contestam a sua subordinação. Libertam-se. Inventam os 
seus próprios problemas. Comportam-se como jogadores de cartas que alterassem indefinidamente, 
sem batota, as convenções da sua actividade favorita. É então que se faz uma descoberta espanto
sa: as questões postas pelas ciências e técnicas constituem somente uma parte ínfima do conjunto 
dos mais formidáveis problemas. A grande maioria das teorias matemáticas, inventadas e publica
das nas revistas especializadas, não têm qualquer aplicação prática. Não descrevem, em nada, o 
mundo que as rodeia. Os seus axiomas não correspondem ao que conhecemos da natureza. A ma
temática toma então uma nova dimensão: torna-se um jogo do espírito humano. E, nessa nova di
mensão inventiva, criativa, pergunta-se se ainda poderemos levar a sério a ideia de Platão e Des
cartes segundo a qual toda a matemática estaria inscrita, como uma "recordação", no cérebro hu-, 
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invenire que quer dizer "encontrar", "descobrir"). Em nenhuma acepção da palavra 

"existir" se pode dizer que a 9a sinfonia de Beethoven "existia" antes de Ludwig se 

sentar à mesa de trabalho83. Do mesmo modo, referindo-nos ao matemático que, jo

gando os axiomas, elabora uma variedade infinita de geometrias não euclidianas, 

parece mais acertado afirmar que, como o artista, ele "inventa", "cria" (Revees, 1990: 

32). E, para não restarem muitas dúvidas, remete (em nota, p.192) para alguns 

grandes pensadores e matemáticos - Wittgenstein: "O matemático é um inventor, e 

não um descobridor"; Weierstrass: "O verdadeiro matemático é um poeta". 

Mas é o modo como este físico fala da linguagem poética (em congruência com o 

uso que dela faz) que, nesta altura, mais nos interessa: 

«Um quasar chama-se "0957 + 51". Este nome é ao mesmo 
tempo preciso e prático - dá a posição do astro em coordena
das celestes. Em contrapartida, é desprovido de qualquer 
conotação afectiva. Não nos faz sonhar... É o preço a pagar 
por indicações utilizáveis. 

A poesia usa a linguagem com objectivos diferentes. (...) 
A beleza é uma experiência do mundo. Implica ao mesmo 

tempo a realidade exterior e aquele que percebe. (...) Sobre
pondo a palavra à realidade a poesia enriquece a nossa rela
ção com as coisas. Faz-nos ver as coisas de outra maneira. 
Muito simplesmente, faz-nos vê-las» (ob. cit.: 74). 

E, sob um título que "denuncia" o astrofísico (As "colisões" das palavras), refe

re que, contrariamente ao cientista, o poeta prefere a palavra ambígua, cheia de 

múltiplos sentidos, carregada de conotações acumuladas no decurso das idades. 

«Ele altera a ordem habitual das palavras. Raspa-as umas nas outras como as pe

dras que lançam faíscas. Desviando os conceitos do seu papel, justapondo de modo 

inesperado termos pouco compatíveis, origina imagens, impressões, emoções des

conhecidas, uma nova experiência do mundo» (ob. cit.: 75). 

mano? Isso seria mais ou menos tão credível como afirmar que Joseph Haydn teria lido, em partitu
ras previamente escritas na sua cabeça, a música das suas 104 sinfonias... (cf. Revees, 1990: 31, 
32). 
83 Isabelle Stangers serve-se exactamente do mesmo exemplo em Qui est L'Auteur 
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E sublinhe-se o modo como este cientista da física lida com uma reflexão que 

estávamos habituados a identificar muito mais com os interesses da reflexão filosófi

ca da linguagem, como a do alargamento do conceito de experiência, que deixa su

bentendida, ou a da tradução, pelo meio linguístico, da dimensão da participação lú

dica. 
No reencontro das "duas culturas", a nova aliança; a transdisciplinaridade 

criativa em acto: 

«No espaço criado pelas mudanças nasce um fascínio em 
que se entrevê um "sentido" novo, irredutível às palavras que o 
produziram. 

A poesia é um trilho diferente para o magma obscuro da rea
lidade. Aumenta a capacidade de expressão da linguagem 
(sublinhado meu). Além de utilitária, acha novas vias para ex
primir o mundo, para perscrutar as suas riquezas inexploradas. 
No modo lúdico, cria realidades inéditas» (Reeves, 1990: 74). 

Reforçando o seu pensamento, este autor desenvolve que «a linguagem cien

tífica é eminentemente adaptada à análise de factos reais. Mas, para dar uma visão 

do conjunto, para abraçar um assunto na totalidade das suas facetas, a linguagem 

poética é extraordinariamente mais eficaz» (ob. cit.:75). E dá consistência à sua ar

gumentação, com a descrição de uma sua recente experiência pessoal sobre o rele

gar da primeira escolha do título de um seu livro - "Evolução Cósmica" - , por as pa

lavras serem precisas mas insípidas e sem ressonância, em favor de um verso de 

Valéry - Pacience dans l'azur (em Portugal, Um pouco mais de azul), por muitíspimo 

mais evocador. 

«Só mãos verdadeiras escrevem poemas verdadeiros. Não vejo nenhuma di

ferença de princípio entre um aperto de mão e um poema» escreve Paul Celan 

numa carta a Hans Bender, em 1960, depois de lhe dizer que o ofício é, como a cor

recção em geral, condição de toda a poesia : «Ofício - é coisa das mãos. E estas 

mãos, por outro lado, só pertencem a um indivíduo, isto é, a um único ser mortal que 
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com a sua voz e o seu silêncio busca um caminho» (p.66). Vivendo esta poética do 

encontro com o Outro, da inalienável responsabilização em relação ao Outro [João 

Barrento, no Posfácio de Arte poética (P. Celan, 1996), refere-se a Lévinas como o 

duplo filosófico de Celan, ao mesmo tempo que diz que este consegue propor defini

ções de uma pregnância que valem por ensaios inteiros (pp.77,78)], na mesma carta 

se diz que «poemas são também oferendas... que transportam um destino». E, a va

ler por um ensaio inteiro, fala que pôde observar «como o "fazer" se vai transfor

mando, através da factura, em contra-facção», e que isto não acontece por acaso. 

«Vivemos sob céus sombrios e... existem poucos seres humanos. Talvez por isso 

existam também tão poucos poemas». 

Referindo a filosofia dialógica, como matriz desta escrita, João Barrento 

identifica-a mais com Levinas do que com Buber. Escrita onde já não sopram nem 

os ventos românticos nem o ontologismo essencialista da Heidegger, o encontro 

com o Outro configura-se aqui, tal como na filosofia de Lévinas, enquanto forma de 

des-inter-esse. Inter-esse: a relação necessária entre seres; des: a saída da ordem 

do Ser, da ontologia abstracta e neutra - tal como Lévinas supera a fenomenologia, 

de onde vem, e a ontologia que ainda atravessa, a caminho de uma meta-física que 

para ele será uma ética: o rosto do Outro em Lévinas (não como forma, mas como 

"significação sem contexto"); a presença incontornável do Outro, no acto de nasci

mento do poema em Celan - a dimensão ética de uma filosofia; a dimeensão verda

deiramente humana desta poesia (cf. ob. cit.: 79 ss). 

A mesma pregnância, em Carlos Queiroz, confirma a inevitabilidade do que 

atrás se diz: Coisa tonta é a poesia / e fria a filosofia/se uma à outra não estão pre

sas / como irmãs siamesas. 

A poética de Celan é uma poética de oficiante da experiência: poeta até aos 

ossos e à dor (ibid: 79, 82). Mesmo nos textos como o da carta aqui trazida em al

guns excertos, a prosa é sempre «exacta e profunda, imprevisível e associativa, elíp

tica'e híbrida» (ob. cit.: 78). 
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A talho de foice, registe-se o mesmo caráter oficinal do inequívoco materialis

ta dialéctico Carlos de Oliveira, na atenção posta nos materiais com que se trabalha 

a palavra, dos sons à significação, materiais cuja vida se prolonga na actividade de 

os trabalhar. Afinal, como soberbamente o diz Manuel Bandeira, «Tudo quanto é 

belo / canta no martelo.» 
Na insistente procura de adequação entre o discurso e o mundo, se produz 

então o rigor poético que a escrita de Carlos de Oliveira busca e consegue - como o 

sublinha Manuel Gusmão em A Poesia de Carlos de Oliveira. Como o próprio poeta 

refere, em "Coisas desencadeadas" no Aprendiz de Feiticeito, «Sartre diz algures 

que "o rigor científico reclama em cada um de nós outro rigor mais difícil que o equi

libra: o rigor poético", sublinhando que se trata de duas formas culturais "comple

mentares"». (...) «A poesia evolui, experimenta, liberta-se, mas não deixa de ser um 

produto directo, dilecto da consciência humana». E a tocar o problema melindroso 

do papel das vanguardas (numa subliminar crítica a outros caminhos da poesia, pre

tensamente vanguardistas) e, ao mesmo tempo a remeter-me para a Q/R12 da en

trevista: «A verdadeira vanguarda não imita aquilo que mais precisa de combater, o 

esquecimento do homem na rápida aridez do mundo, que não advém do progresso 

mas do seu uso deturpado (sublinhado meu)». E lembra Maiakovski para quem a 

poesia é "uma encomenda social" e, então, «o que a sociedade pede aos poetas de 

hoje, mesmo que o peça nebulosamente, não anda longe disto: «evitar que a tem

pestade das coisas desencadeadas nos corrompa ou destrua» (ibid). Por aqui se vê 

também - afirma Manuel Gusmão - que este rigor poético é também uma forma de 

rigor ético (ob. cit.:85). «O rigor ético é a responsabilidade civil e estética do poeta 

para com a fala colectiva, para com o seu tempo e o que nele trabalha a transforma

ção, a libertação, solidariamente produzidas, mesmo quando a solidão cerca o ofí

cio» (ibid). 

«A poesia é pois voz, e a voz é "canto", "canção", "choro". Mas não só. É 

também acusação, compromisso, apóstrofe, jura. Ou seja, comunicação e expres
são mas também acção (sublinhado meu). (...) Por outro lado, esta "comunicação", 
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esta "expressão", a sua oralidade e o modo como o poema se diz (faz) acção, tra

zem consigo a significação do poder encantatório ou simbolicamente transformador 

da palavra poética (dita)» (ibid:65). 

E, para quem sente que «para criar», «também é preciso tocar de vez em 

quando a terra», nessa dimensão da comunicação/acção, de Carlos de Oliveira se 

aprende também o valor comunicacional das grandes metáforas que, atravessam e 

enriquecem diferentes culturas: os contos, quais arquétipos ou paradigmas simbóli

cos que, nas suas fontes temporal e espacial remotas, operam, diacrónica e sincro

nicamente, numa hermenêutica diatópica, uma forma amável e construtiva de globa

lização. 

Nos anos cinquenta, juntamente com José Gomes Ferreira, Carlos de Oliveira 

organiza uma antologia de contos populares e, a esse propósito, refere em "O tesou

ro ao sol" no Aprendiz de feiticeiro: «(...) Ao que julgo, os contos orais, provenientes 

daqui e dali, do longínquo "Patchatandra" hindu ou doutra(s) fonte(s) mais remota(s), 

tanto faz, transmitidos desta ou daquela maneira (e quem o sabe ao certo?), estão 

condenados a morrer como arte alada e fluida que vai de narrador em narrador, de 

metamorfose em metamorfose». Deixando adivinhar o seu potencial multicultural e 

intercultural, deixando adivinhar o valor da diversidade, deixa, ao mesmo tempo, 

transparecer o receio das consequências do «uso deturpado do progresso» (rádio e 

televisão): «O voo milenário e nevoento das histórias por idades, povos, raças, lín

guas, acaba. (...) As aves misteriosas entram por fim mansamente na gaiola da es

crita, na armadilha dos quadratis tipográficos. Imobilizam-se. Tudo depende agora 

dos olhos com que forem vistos». E sugere aos jovens escritores «que meditem nes

tas "Glosas", na atitude primordial que implicam e se resume, ao fim e ao cabo, a in

terrogar o povo. Talvez os contos, os cancioneiros, a arte, os romances populares, 

tenham qualquer coisa a dizer-lhes. A questão é saber ouvir, não tomar tudo à letra, 

e transpor, recriar». Como testemunhas disso deixa-nos Kafka, Bartok, Aragon, Pi

casso, Lorca, Machado... e, com eles, a sua consciência do carácter histórico, geral, 

colectivo, do material da poesia e do da arte em geral. 
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O azul do céu precipitou-se na janela. Uma vertigem, concerteza. As estrela, 

agora, são focos compactos de luz que a transparência variável das vidraças 

acumula ou dilata. Não cintilam, porém. 

Chamo um astrólogo amigo: 

«Então?» 

«O céu parou. É o fim do mundo.» 
Mas outro amigo, o inventor de jogos, diz-me: 

«Deixe-o falar. Incline a cabeça para o lado, altere o ângulo de visão.» 

Sigo o conselho: e as estrelas rebentam num grande fulgor, os revérberos em

batem nos caixilhos que lembram a moldura dum desenho infantil.84 

É um momento de escrita que nos deixa sem fala. 

Não fosse a profunda tristeza, sem saída, que recobre o Adagieto da 5a Sin

fonia de Mahler, e diria do mesmo sentido do sublime. 

O jogo é a poesia, que aparece aqui com o valor de conhecimento. 

E não sei de melhor explicitação configuradora de um "optimismo trágico". 

É quando S. Santos "encharca a racionalidade de emoção", é quando vem ao 

de cima o poeta que há no sociólogo, que acontece um combinado explosivo de si

gnificação: uma escrita que, mais do que dirigida ao Outro, contém o Outro. Onde, 

princípio mais forte de comunicação? - O lugar da poética na realização de uma 

"hermenêutica diatópica". 
É como parábola do que chama "fascismo societal" que, em Nuestra América 

(2002: 187), narra um acontecimento protagonizado por Gualdino de Jesus, um índio 

Pataxó do nordeste brasileiro, que simboliza a natureza dos riscos, sem seguro, de 

quem vive em constante caos de expectativas, favorável a que o acto mais trivial 

possa conduzir às consequências mais dramáticas: 

84 Carlos de Oliveira -"Estrelas" in Sobre o Lado Esquerdo. 
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«Tinha vindo para Brasília para tomar parte de uma marcha dos Sem Terra. A 

noite estava quente e ele decidiu dormir numa paragem de autocarro. Nas primeiras 

horas da manhã foi morto por três jovens da classe média: um, filho de um juiz, ou

tro, filho de um oficial do exército. Tal como confessaram mais tarde, mataram o ín

dio para se divertirem. Eles "nem sequer sabiam que era um índio, pensavam que 

era um sem-abrigo"». 

Esta forma seca-descritiva deixa ao embate com o conteúdo o espaço para 

toda a indignação. Um soco no estômago. 

Which side are you on, Ariel?85 

Mas sugiro dois lugares de privilégio para nos encontrarmos com essa escrita 

quente do "inventor de jogos" (as suas metáforas cartográficas não serão um outro 

modo de sugerir: «(...)incline a cabeça para o lado, altere o ângulo de visão.»?): Um 

Discurso Sobre as Ciências; "O Barroco" in A Crítica da Razão Indolente. 

No primeiro, aberto "ao calha", sempre me depararei, em qualquer página, 

com a ilustração fácil das apreciações que anteriormente faço - sempre a ocasião 

para um subtil jogo metafórico, com imagens de alto registo comunicativo, a trans

por patamares antigos de secura informativa: 

«(...) perdemos a confiança epistemológica; instalou-se em nós uma sensação de perda 
irreparável tanto mais estranha quanto não sabemos ao certo o que estamos em vias de 
perder; admitimos mesmo, noutros momentos, que essa sensação de perda seja apenas a 
cortina de medo atrás da qual se escondem as novas abundâncias da nossa vida individual 
e colectiva. Mas mesmo aí volta a perplexidade de não sabermos o que abundará em nós 
nessa abundência» (p.8). 

E trata deste modo, simbolicamente transformador, as questões da "metodo

logia" que se põem ao período de transição paradigmática que (como argumenta em 

toda a sua obra escrita), estamos a viver: 

«A fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim temática. Os temas são galerias por 
ondfc os conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros. Ao contrário do que sucede 
no paradigma actual, o conhecimento avança à medida que o seu objecto se amplia, ampli-

Subtítulo da Conclusão de Nuestra América 
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ação que, como a da árvore, procede pela diferenciação e pelo alastramento das raízes em 
busca de novas e mais variadas interfaces» (p.48). 

Um outro modo de falar do "fazer o caminho a andar". 
E, noutro ponto: o conhecimento pós-modemo é um conhecimento sobre «as 

condições de possibilidade da acção humana projectada no mundo a partir de um 

espaço-tempo local. Um conhecimento deste tipo é relativamente imetódico, consti-

tui-se a partir de uma pluralidade metodológica. Cada método é uma linguagem e a 

realidade responde na língua em que é perguntada. Só uma constelação de méto

dos pode captar o silêncio que persiste em cada língua que pergunta.» O que só é 

possível mediante transgrassão metodológica. «A transgressão metodológica, reper-

cute-se nos estilos e géneros literários que presidem à escrita científica. (...) O seu 

estilo é uma configuração de estilos construída segundo o critério e a imaginação 

pessoal do cientista. A tolerância discursiva é o outro lado da pluralidade metodoló

gica» (p.49). 

Mas, no texto sobre "O Barroco", S. Santos exerce plenamente a liberdade 

que descreve como um potencial oferecido pela situação barroca. E, a falar de ciên

cia, toca as cordas da paixão e da utilidade consequente de desejar: 

«( ) a subjectividade barroca é contemporânea de todos os elementos que a integram e, 
portanto desdenhosa do evolucionismo modernista. Longe de cair no imobilismo a 
temporalidade horizontal da subjectividade barroca é o seu modo próprio dej se ultrapassar 
de viajar de um momento para o momento seguinte: cada momento e eterno, enquanto 
dura como diria o poeta Vinícius de Morais. Não sendo o gosto pelo provisório mais do que 
o gosto por uma sucessão de eternidades. Mas que nunca duram tanto que nao possam ser 
vividas intensamente» (p.332). I 

E, mais à frente, a propósito de a temporalidade barroca ser uma temporali

dade de interrupção, que, sendo ela própria o resultado de uma interrupção interpa-

radigmática, se interrompe a si própria, permitindo-se a auto-reflexividade e a sur

presa: «Suspendendo-se momentaneamente a si própria, a subjectividade barroca 

intensifica a vontade e desperta a paixão. Segundo Maravall "a técnica barroca 

consiste em suspender a solução de maneira a encorajá-la (...)"». E a reforçar a 

ideia anterior: «A interrupção provoca admiração e novidade, e impede o 

fechamento e o acabamento. 
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Daí o carácter inacabado e aberto da subjectividade e da sociabilidade 

barrocas, e daí também a sua disponibilidade para lutar por um novo acabamento: o 

paradigma emergente que, em todo o caso, só como aspiração pode imaginar-se» 

(P-332). 

Fruto de uma profunda sensação de vazio e de desorientatação, decorrentes 

do esgotamento dos cânones dominantes, a subjectividade barroca investe no local 

para nele resgatar um sentido de direcção. 

Estas (e outras de que adiante se dará conta) características da subjectivida

de barroca, transformam a sociabilidade por ela gerada numa sociabilidade subcodi-

ficada. «De algum modo caótico, inspirado por uma imaginação centrífuga, situado 

entre o desespero e a vertigem, este é um tipo de sociabilidade que celebra a revolta 

e revoluciona a celebração. Mas tal sociabilidade não pode deixar de ser emotiva e 

apaixonada (...). A racionalidade moderna, sobretudo depois de Descartes, condena 

as emoções e as paixões por constituírem obstáculos ao progresso do conhecimento 

e da verdade» (338). Mas um olhar sensível da vida apercebe que pouco dela se 

ajusta a uma tal concepção de racionalidade, se bem que ela seja «bastante atraen

te para os que prezam a estabilidade e a hierarquia das regras universais» (ob. 

cit.:339). 

! 
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8.2. 
Da linguagem e da experiência 

V y novo conceito de experiência, resultante do seu alargamento para além dos 

limites estreitos que lhe impuseram o empirismo e o positivismo constitui, para Ri-

ceur(1983), a base fenomenológica de uma filosofia da interpretação. 

Na experiência da arte, que não é necessariamente linguística, Gadamer 

acentua, em resposta à estética subjectiva de Kant, a dimensão de participação lúdi

ca, que é uma experiência de pertença a algo, que transcende os jogadores indivi

duais, precede e suporta o discurso e solicita o meio linguístico que o traduza (Ga

damer, 1997). 

Acerca da estreita ligação entre fenomenologia e hermenêutica, Ricoeur (ibid) 

refere que o que a hermenêutica arruinou não foi a fenomenologia mas a sua inter

pretação idealista (de Husserl), assinalando a dupla relação de oposição e de per

tença mútua entre ambas: a hermenêutica edifica-se sobre uma base fenomenológi

ca; por seu lado, a fenomenologia só se realiza na interpretação hermenêutica. É no 

aprofundamento da fenomenologia que, se bem que em confronto com Husserl, en

contra a raiz da dimensão hermenêutica. 

Advertindo-nos de que, para além da polissemia das palavras na conversa

ção, descobre-se uma polissemia do texto, que convida a uma leitura plural, Ricoeur 

põe em questão o primado da subjectividade, elevando o texto, com o seu sentido 

autónomo, a objecto primordial da hermenêutica, já que, neste caso, a questão es

sencial não é reencontrar, sob o texto, a intenção subjectiva do seu autor mas expli

citar, perante o texto, o mundo que ele abre e descobre. A tarefa fundamental da 
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hermenêutica converte-se na tematização do referente do texto e não da psicologia 

do autor; na pretenção e no valor de verdade do texto e não na análise da sua estru

tura ou do seu sistema interno de dependências nascidas do entrecruzamento dos 

códigos nele vigentes (ob. cit.: VII). (E aqui podemos reconhecer como, num fôlego, 

se expressa, em síntese, a dimensão metodológica da hermenêutica. De algum 

modo, nela também nos revemos no nosso próprio caminhar). 

Baptista Pereira, recorrendo a Ricoeur para a introdução a Metáfora Viva, diz 

que o texto literário, ao suspender a referência de primeiro grau do discurso, própria 

do discurso comum, liberta uma referência de segundo grau «em que o mundo é 

manifestado não já como conjunto de objectos manipuláveis mas como horizonte da 

nossa vida e do nosso projecto». Esta nova referência que ultrapassa a realidade 

imediata da vida quotidiana e a objectividade positivista da investigação positivista, 

atinge o seu pleno desenvolvimento apenas nas obras de ficção e de poesia e cons

titui «o problema hermenêutico fundamental» (ibid). 

Para Ricoeur, o idealismo de Husserl, refém da subjectividade transcendental, 

não seguiu a orientação mais profunda da intencionalidade (que é um conceito-

chave da fenomenologia), que procurava o seu sentido fora da consciência. A isto 

responde a hermenêutica, ao deslocar o eixo da interpretação da questão da subjec

tividade para o problema do mundo, subordinando a intenção do autor ao referente 

do texto. 
À dupla distanciação que liberta, por um lado, o texto, da relação com o autor 

e, por outro, o subtrai às falsas evidências da realidade quotidiana, contrapõe-se o 

acto do sujeito chamado apropriação. "Apropriar é fazer que se torne próprio o que 

era estranho» (ob. cit.: VIII). 

Ao apropriar-se do sentido e da referência do texto, o sujeito responde às va

riações imaginativas sobre o real que a literatura de ficção e a poesia, mais do que 

qualquer outra forma de discurso, engendra. Variações imaginativas que, enquanto 

resposta do sujeito, correspondem às transformações do autor e do leitor. 
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I 
Ora, para o entendimento de uma racionalidade transcultural, alicerce de uma 

hermenêutica diatópica, é nesta apropriação mútua, na esfera em que «aquele que 

interroga participa da própria coisa sobre que interroga» (Gadamer, ob. cit.) que, 

pela vertente da participação, transparece a possibilidade fundadora da diferença e 

se esclarece a radical finitude e incompletude da condição humana. 

Ao romper com os limites empiristas e positivistas, o conceito alargado de ex

periência reverte, então, em base fenomenológica da uma filosofia da interpretação. 

Experiência que, em toda a sua plenitude, se diz na linguagem e, dizê-la, não é mu

dá-la noutra coisa mas fazê-la afirmar-se enquanto tal, articulando-a e desenvolven-

do-a. Segundo Ricoeur, a opção pelo sentido, que distingue toda a fenomenologia, 

longe de implicar a interpretação idealista, exprime uma intencionalidade que não é 

consciência de si sem primeiro ser consciência de algo em direcção ao qual ela se 

ultrapassa. 

A pertença ou participação é uma experiência ou consciência do sentido vivi

do que é interrompida pela distanciação, a fim de ser explicitada e significada. Esta 

interrupção constitui a negatividade do signo linguístico ou do universo simbólico, 

que só pode significar se não for a realidade que significa. Ora a hermenêutica co

meça quando se interrompe esta relação de pertença ou experiência, para que esta 

seja significada e explicitada no seu sentido. Mas é no primado da experiência do 

homem, exposto inexoravelmente às influências do passado, que radica o carácter 

derivado das significações de ordem linguística - como o sublinha o autor. 

Esta subordinação da linguagem à experiência é fiel ao pensamento de Hei

degger que, em Ser e Tempo subordina o logos enunciativo ou das significações 

lógicas ao plano do discurso ou do dizer comum, que participa do carácter originário 

do sentimento da situação e da compreensão do mundo. É assim que este reenvio 

da ordem linguística para a estrutura da experiência (vinda à linguagem no enuncia

do) constitui o pressuposto fenomenológico mais importante da hermenêutica (ob. 

cit.: XI). É assim que chegamos à procura de discernir "semelhanças" radicais na na-
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tureza das linguagens científica e poética, ambas transgressoras da linguagem co

mum. (Porque, como o diz Aristóteles, tudo são metáforas. E, comprender, é perce

ber bem as metáforas). 

Depois, como refere S. Santos (1987: 54), a dimensão estética da ciência tem 

sido reconhecida por cientistas e filósofos da ciência, de Poincaré a Kuhn, de Po-

lanyi a Popper. E, neste sentido, argumenta que «a criação científica no paradigma 

emergente assume-se como próxima da criação literária ou artística, porque, à se

melhança destas, pretende que a dimensão activa da transformação do real seja su

bordinada à contemplação do resultado. Por sua vez, o discurso científico aproximar-

se-á, cada vez mais do discurso da crítica literária», já que é a crítica literária a, de 

algum modo, anunciar a subversão da relação sujeito/objecto que o paradigma 

emergente pretende operar (ob. cit.: 54). 

A natureza, objectivada pela física matemática regressa ao "mundo da vida" 

(proposto por Husserl), ao mesmo tempo que a experiência artística, histórica e lin

guística, imposta pela hermenêutica, volta às objectivações e explicações das ciên

cias históricas e sociológicas, pois o "mundo da vida" não é uma coisa imediata e 

inefável ou um envolvimento vital e emocional da experiência humana mas uma re

serva ou excesso de sentido que, como o refere o autor de Metáfora Viva, possibilita 

a atitude objectiva e explicativa. Esta reserva de sentido manifesta-se privilegiada

mente no símbolo, cujas possibilidades semânticas não se deixam esgotar nas 

tentativas da conceptualização. O seu enraizamento na profundidade da vida não 

transita para a metáfora e resiste a uma transcrição linguística, semântica ou lógica. 

Mas é pela linguagem poética que melhor se deixa captar. Este excesso de sentido, 

é a linguagem poética que, ao suspender os valores referenciais da linguagem 

comum e da linguagem científica, dá palavra a modos de ser obliterados e 

reprimidos pela visão comum. (ob. cit.: XII). «O poeta entra em comunhão com as 

coisas, transformadas em metáforas ou permanecendo simplesmente coisas» (J. 

Soares, 2001). 
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Ao dizer algo novo numa linguagem nova, dissolvendo o já cristalizado e mor

to da tradição linguística, o poeta, disponível para "criar" pela linguagem, recriando a 

linguagem, experiência já, em determinado grau, o excesso de sentido. Mas nesse 

"excesso", «o poeta é o mestre da síntese. Na sua elaboração o criador desmonta -

desconstrói - os elementos da sua observação sensível, ao mesmo tempo que lança 

as pedras da transformação, construindo a síntese - o poema. O poeta exerce a es

tranha função de arquitecto dos escombros, nas formas, nos conteúdos e até na ló

gica das gramáticas. E, sem que se dê por isso, o poema do poeta surge, então, de

finitivamente» (ob. cit.: 10). 

Como esta mesma síntese bem ajuda a caracrerizar a obra do sociólogo-poeta 

que deu o mote plural deste nosso trabalho! Qualquer tema, que nos habituámos a 

ver propenso ao mais seco tratamento linguístico-científico, é razão para essa cons

trução da síntese, a partir da observação sensível, que põe a funcionar outras cor

das que desconstroem as do artifício isolado de um (impossível) reduto cognitivista 

puro. A propósito de todos os espaços serem espaços-tempos: «A sucessão de 

tempos é também uma sucessão de espaços que percorremos e nos percorrem, 

deixando em nós as marcas que deixamos neles» (S. Santos, 2000: 182). Tal como 

o dizer da "reflexividade", da "objectivação", da "interferência estrutural do sujeito no 

objecto observado": «A nudez total, que será sempre a de quem se vê no que vê,86 resul

tará das configurações de analogias que soubermos imaginar: afinal o jogo pressupõe um 

palco, o palco exercita-se com um texto e o texto é a autobiografia do seu auton> (ob. cit.: 45). 

A síntese nunca é uma redução... melhor, talvez: uma redução quantitativa de 

significante, para uma qualidade exponencial de significado. Em linguagem "técnica", 

falaria de "concentrado". 

86 A questão 8 (Q8) da entrevista é um comentário desenvolvido a esta frase de S. Santos. 
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! 8.3. 
"Tudo são metáforas" 

A linguagem simbólica «é sempre da ordem do poder, da eficácia e da força», 

afirma Ricoeur. Daí a sua ligação à experiência do sagrado, do omnipoten

te. Esta força tem uma pluralidade de registos e é dita numa dialéctica de força e de 

forma «que faz que a linguagem não capte senão a espuma da vida». O símbolo e 

as suas potencialidades semânticas! 

O símbolo aparece ligado às configurações do cosmos, ao sagrado, donde 

procede a lógica do seu sentido; a metáfora surge como invenção livre do discurso 

no universo "purificado" do logos, portanto, ligado à razão humana. 

Mergulhando as raízes nas "constelações" duráveis da vida, do sentimento, 

do cosmos, o símbolo apresenta-se estável e apenas se transforma; a metáfora é 

evanescente e, uma vez recebida e aceite pela comunidade linguística se trivializa e 

morre, aumentando apenas a polissemia das palavras (ob. cit.: XIII). Mas sem o di

namismo dessa transferência de sentido, não há linguagem viva. A ciência não tem, 

então, como recusar a metáfora. Talvez que a incomode a "metáfora viva" que não 

se deixe aprisionar nos cânones de uma linguagem unívoca, que apenas diga como 

"convém" seja dito. 

Na R5 da entrevista, a propósito de o confrontarmos com uma das suas metá

foras cartográficas - trans-escala - S. Santos explicita que parte sempre de metáfo

ras,produtivas que depois literaliza. «E depois transformam-se. Embora elas muitas 

vezes sejam criticadas por ser metáforas, de facto, elas vão, pouco a pouco, toman-
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do conta da realidade e mostrando quão literais elas são para mim, na análise das 

coisas». 
Em Teoria da Interpretação, Ricoeur diz que, «se a metáfora não consiste 

em vestir uma ideia com uma imagem, se consiste antes em reduzir o choque ge

rado por duas ideias imcompatíveis, então, é na redução do hiato ou diferença que 

a semelhança desempenha um papel» (ob. cit.: 63). É que o que está em jogo 

numa expressão metafórica é o aparecimento de um parentesco onde a visão co

mum não percepciona qualquer relação. E o autor faz a aproximação entre o funci

onamento de uma metáfora e aquilo a que G. Ryle chamou um "erro de categoria": 

é, aparentemente, um erro de cálculo, que associa coisas que não se ajustam e, 

mediante este aparente mal-entendido, faz vir ao de cima uma nova relação de 

sentido, até então despercebida, entre os termos que prévios sistemas de classifi

cação ignoravam ou não admitiam. E ilustra com um exemplo: quando Shakespea

re fala do tempo como um "pedinte", «duas classes anteriormente distantes são 

aqui de súbito conjugadas e o trabalho da semelhança consiste precisamente em 

congregar o que antes estava distante» (ibid). 

Em oposição à retórica clássica, isto é, à concepção puramente retórica da 

metáfora, Ricoeur (1996: 63ss) sustenta que a substituição de uma palavra por ou

tra é uma operação estéril, ao passo que numa metáfora viva a tensão87 entre as 

palavras ou, mais precisamente, entre as duas interpretações, uma literal e outra 

metafórica, ao nível de toda a frase, extrai uma verdadeira criação de sentido, da 

qual a retórica clássica pode apenas registar o resultado. Não consegue explicar tal 

criação de sentido. Dentro de uma teoria da tensão da metáfora, oposta a uma teo-
OQ 

ria da substituição, emerge uma nova significação, que engloba toda a frase. 

87 Numa enunciação metafórica a tensão não é algo que ocorra entre dois termos dessa enuncia
ção, mas entre duas interpretações opostas da mesma. É o conflito entre as duas interpretações 
que sustenta a metáfora. 
* (Em Metáfora Viva, posterior à Teoria da Interpretação, Ricoeur tem uma postura mais hermenêu
tica em desenvolvimento da posição semântica que transparece destes quatro ensaios sobre teoria 
da interpretação. Numa leitura "situada", em função da sequência das duas obras, apropria-se me
lhor (suponho) que, p. ex., refira "emerge uma nova significação, que engloba toda a frase e ainda. 



404 

Neste sentido, uma metáfora é uma criação instantânea, uma inovação semântica 

que não tem estatuto na linguagem já estabelecida e que apenas existe em virtude 

da atribuição de um predicado inabitual ou inesperado. Por conseguinte, a metáfora 

assemelha-se mais à resolução de um enigma do que a uma associação simples, 

baseada na semelhança; é constituída pela resolução de uma dissonância semân

tica. E o autor adverte para que, dificilmente se reconhecerá a especificidade deste 

fenómeno enquanto limitarmos a nossa consideração a metáforas mortas que, 

com propriedade, já não são metáforas. Por metáforas mortas Ricoeur entende ex

pressões como "o pé de uma cadeira" ou "de uma montanha". As metáforas vivas 

são metáforas de invenção, em cujo interior a resposta à discordância na frase é 

uma nova extensão de sentido, se bem que tais metáforas inventivas tendam a tor-

nar-se metáforas mortas com a repetição. O sentido ampliada torna-se parte do 

nosso léxico, contribuindo para a polissemia das palavras, ampliando os seus signi

ficados de cada dia. Num dicionário, não há metáforas vivas - conclui Ricoeur. E 

extrai daqui duas conclusões: em primeiro lugar, as metáforas genuínas não se po

dem traduzir. Só as metáforas de substituição são susceptíveis de uma tradução, 

que poderia restaurar o sentido literal. As metáforas de tensão não são traduzíveis, 

porque criam o seu sentido. Poderão parafrasear-se. Mas uma tal paráfrase é infi

nita e incapaz de exaurir o sentido inovador - diz o autor. 

A segunda conclusão remete para que uma metáfora não é um ornamento. 

Além de um valor emotivo, ela oferece uma nova informação. Uma metáfora diz-nos 

algo de novo acerca da realidade (ob. cit.: 64). 

Para que a metáfora exprima o símbolo é necessário um ajustamento temporal 

entre o carácter estável do símbolo e a evanescência da metáfora. Segundo Rico

eur, isto realiza-se num jogo de inter-significações em que, metáforas dominantes 

aglutinam metáforas parciais, oriundas de campos diversos da experiência, e possi-

_J 
não "que engloba todo o texto". Em Metáfora Viva o autor opera sobre uma hermenêutica da pluris-
significabilidade do texto). 
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bilitam inúmeras interpretações a nível conceptual. Estas metáforas dominantes, ca

pazes de se organizar em cadeia, fazem a junção entre o nível simbólico, de evolu

ção lenta, e o nível metafórico, mais volátil. Mas, além dessa organização, há tam

bém uma hierarquia original no conjunto metafórico que tende a aproximá-lo do sím

bolo. Ricoeur enuncia, assim, os lugares de construção da metáfora: a frase isolada; 

a rede de metáforas de um poema; as metáforas dominantes na obra total de um 

poeta; as metáforas típicas de uma comunidade de língua; até às metáforas tão ra

dicais (dominantes) que parecem percorrer o discurso da humanidade inteira como 

arquétipos ou paradigmas simbólicos. E aqui, a metáfora, como facilitador da inteli

gibilidade filosófica entre culturas; a metáfora a operar no campo dialógico. E, outra 

vez, o discernir dos elementos comuns, sem o reconhecimento dos quais não é pos

sível o diálogo entre culturas. E, outra vez, a questão da tradução. 

Nas R7 e R11, Sousa Santos esclarece as minhas dúvidas quando, em 

alternativa à prioridade de uma teoria da tradução, sugiro a da "compreensão" ao 

nível da profundidade semântica a interferir consequentemente na partilha de 

significados e a implicitar a tradução, que se expressa em comportamentos, por via 

da compreensão que desencadeou a partilha - «os Direitos humanos; o conceito de 

Dharma da cultura Hindu; o conceito de Umma da cultura Islâmica. A ideia era 

discutir como é que é possível articular estes diferentes conhecimentos e estas 

diferentes cosmogonias» (R10); ou «para poder ter uma visão mais inclusiva da 

realidade e da sua transformação, eu precisaria da tal trans-escala, isto é, ter a 

possibilidade de estar a ver a diferentes escalas ou, pelo menos, ter a consciência 

de que estamos a ver a uma só escala» (R5) - pareciam-me ir em meu favor. 

Metáforas como trans-escala, mosaico epistemológico, bricolage epistemológica, 

constelação, não me parecem tanto indicativas de tradução mas mais de 

convivência completadora. A dupla ruptura epistemológica inscreve esta questão, 

mais do que na problemática da tradução, no campo mais radical da superação 

conceptual no sentido de uma nova configuração cognitiva, que enquadrará novas 

formas de conhecimento, que se materializará noutra linguagem: a do novíssimo 

senso comum (que S. Santos propõe, por superação das limitações do novo senso 
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comum, identificável com a Nova Retórica). Mas 

suponho ter, a este respeito, dado a entender o meu ponto de vista, ao longo do tra

balho, sobretudo quando mobilizei o conceito de compreensão criativa de Bakhtine, 

que me parece preencher vantajosamente o "que fazer" nas "zonas de contacto" en

tre diferentes visões do mundo e, antes disso, para a sua própria emergência e repli

cação. 

Entretanto, um recente trabalho de S. Santos (2002) - Nuestra América - dá 

novo fôlego a essa preocupação do autor, a qual, convém sublinhar, se acolhe direc

tamente no que designámos como preocupação central da obra de Boaventura de 

Sousa Santos - a comunicação, vindo em abono da nossa intuição de partida. 

Como previne, desde o princípio do nosso questionamento, não se trata de 

tradução no sentido convencional: «ao nível das práticas sociais, eu quero que elas 

se compreendam, sem perderem nada do que são e apenas tomando conhecimento 

dos outros e, portanto, saber em que medida é que as suas preocupações podem 

ser traduzíveis noutras preocupações» (R7). E à minha sugestão de identificar as 

preocupações enunciadas, com o seu conceito de "hermenêutica diatópica": «é 

exactamente isso. Quer dizer, se eu estou interessado na paz, no movimento ecoló

gico, o que é que isso pode interessar às mulheres? (...) O que é que eu posso ver 

disso que tenha a ver com isto?» (R7). 

Na segunda parte da entrevista (Q/R11 ), retomamos esta questão e S. Santos 

precisa que não fala propriamente no sentido convencional da tradução. «O que es

tou a pensar é em criar, aumentar os campos de reciprocidade e de inteligibili

dade, sem que seja à custa de uma só forma de inteligibilidade» (R11). Mas este é 

um cenário de compreensão criativa! «Estamos de novo no contacto multicultural, 

se calhar, mas a ideia fundamental é que a tradução é tornar inteligível, numa outra 

língua, num outro conhecimento, num outro paradigma, um determinado anseio, 

uma determinada aspiração, que não se pode formular nos mesmos termos nesse 

outro paradigma, mas que há, digamos assim, correspondências isomórficas» (R11). 

E S. Santos avança um exemplo: «como é que a dignidade humana se pode traduzir 
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em diferentes paradigmas do conhecimento? (...) Para mim, "tradução" são isomor-

fismos (...). São formas que correspondem a determinadas aspirações (...), é a mi

nha maneira de substituir a meta-narrativa ou a grande teoria. Porque não é eu criar 

uma grande teoria da dignidade humana, onde tudo está metido, que cobre, como 

uma espécie de síntese hegeliana, todas as formas diferentes e parcelares da digni

dade humana (...) e que correspondeu depois na sociologia, às teorias gerais, etc. 

(...); é isso que eu evito (...) e tento mostrar se é possível criar um mosaico (...) que é 

no fundo uma manta de trapos, digamos assim. Essa tradução permite que uma 

peça jogue com outra, nesse mosaico, sem ser uma cacofonia» (R11). Sincera

mente, não consigo intuir aqui a ideia de tradução mas, antes, a de articulação, con

certada na compreensão. Já sobre o exemplo da dignidade humana... terá a digni

dade alguma coisa a ver com um estar e sentir as coisas sem subserviências de 

oportunidade, com recusa da conivência, do arranjo disfarçado? E, sendo assim, 

sem arquétipo universalizante, sob as mais insuspeitadas expressões, ser uma di

mensão isomórfica a todas as culturas? Porque não? Mas S. Santos completa a sua 

argumentação: «essa tradução, em meu entender, tem uma dupla valência, quer ao 

nível do conhecimento, quer ao nível das acções» (R11). E exemplifica com as prá

ticas em que ele próprio está envolvido, sobre formas tradicionais de conhecimento, 

de práticas e de ordem, alternativos, em África. «Eles têm uma forma de gestão que 

muitas vezes as feministas consideram retrógrada, e é - a discriminação contra as 

mulheres - mas são susceptíveis de aprendizagem. São susceptíveis de ser demo

cratizados, sem terem que ser destruídos.. São susceptíveis de ser uma forma afri

cana de democracia participativa» (R11). E, juntando o exemplo do orçamento parti

cipativo de Porto Alegre: «como é que se pode traduzir uma forma noutra, sem que 

tenhamos modelos, digamos assim, universais? Porque realmente o meu grande ob

jectivo é poder criar inteligibilidade sem ser à custa de modelos universais» (R11). E 

dizendo da sua desconfiança quanto à propensão totalitarista dos modelos univer

sais: «Para mim a tradução é: como se cria rede; inteligibilidade; confluência; senti

mento de diferenças mas articuladas, sem ter que usar uma língua só. (...) Não é o 
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Esperanto. As sínteses hegelianas ou as teorias gerais da sociologia são Esperantos 
que se inventaram para tentar cobrir tudo e tornar tudo possível. Não sendo assim, o 
que é que resta? É esta forma de tradução que é troca de inteligibilidades» (R11). 
Só que isto exige muita vigilância epistemológica e, sobretudo muito, muito tempo. 
Um tempo transformativo que não é o tempo funcionalista, acrescentámos nós. Es
tamos a braços com este aqui e agora e com a lentidão quase desesperante da sua 
transformação. Estamos a braços com a nossa irremediável finitude. É importante 
que esta sucessão plural de "local" "presente" contenha o salto qualitativo para "ou
tra coisa". 

S. Santos, sobre esta questão, conclui: «O que eu estou a tentar produzir é 
uma teoria que, nesta região do mundo, funcione, depois dessa hegemonia (de mais 
de cinco séculos) e dos reflexos condicionados que ela criou, terem terminado. Por
tanto é uma coisa para daqui a muito tempo. Daí a minha utopia. Não peço descul
pas a ninguém de ser utópico» (R11 ). 

! 
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8.4. 
A subjectividade barroca e o sentido de direcção 

uestra América - Reinventando um Paradigma Subalterno de Reconheci

mento e Redistribuição, de Boaventura de Sousa Santos (2002b), é, mais 

uma vez, a argúcia e a inteligência de um analista, comprometido com a redignifica-

ção da vida dos alvos do desamor universal, que um processo chamado de globali

zação, tem refinado. Criativamente sustentada por uma experiência de proximidade 

da experiência de sofrimento gerada pelas diferentes faces da opressão, essa análi

se tem o rigor do conhecer pela via do sentir as coisas. Daí, o apelo contributivo de 

autores mais directamente envolvidos em modos de viver, imaginosamente tornados 

impronunciáveis, silenciados, reprimidos por dentro (como diria a velha estalajadeira 

a João Sem Medo), os quais descentram a visão eurocêntrica a que temos chamado 

análise rigorosa. 

Mas também aqui, depois da brilhante síntese em que se configura esta aná

lise, na hora das propostas de estratégia alternativa tenho alguma dificuldade em 

acompanhar o pensamento de S. Santos. E, a ambivalência que me assalta confi-

gura-se na tentação da inferência de uma certa irealidade (talvez, com mais justeza, 

diria de realidade a haver) na definição das propostas, no actual "estádio supremo 

do capitalismo", concomitante com uma desproporcional desradicalização na hora de 

deixar imaginar a sua reversão em prática social (e é a "Conclusão" que está na mi

nha mira). Aí, "trava", para deixar espaço ao pragmatismo paradoxalmente (ou 

não?) utópico, não pela radicalidade das propostas, mas pela crença ainda na "me

diação de Ariel". Mas, talvez aqui, a almejada conciliação (sempre conflitual) (R1) 

entre a utopia e o pragmatismo, a cumprir-se no desenvolvimento de os levar à prá-

N 
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tica. Como me disse (com mal disfarçado desalento) na entrevista: «Qual é a alter

nativa?» 

David contra Golias? 
Diz claramente para onde apontar a funda. 

Dá a direcção. Mas... não tem funda! 

Ora a navegar no fio da irrealidade (o para lá dos limites), ora em contacto fí

sico com os limites e ainda com o para aquém deles, Nuestra América é, em si, um 

exercício de cabotagem. 

Em Nuestra Amérca deixa, ao mesmo tempo, muito claro: nas actuais condi

ções é difícil pensar em alguma alternativa para o regime actual das relações inter

nacionais. Tão difícil quanto necessário e urgente. 

No modo como se distancia do "universal", S. Santos enfrenta a queda das 

metanarrativas legitimadoras, avaliando a repercussão dessa queda em alguns con

ceitos que estruturavam o nosso pensamento, e comete-se da tarefa de pensar para 

além deles. Tarefa árdua, desligada da "certeza" de um final feliz; não obstante, 

apontando o alvo da arte, do lúdico, do amor: o "reino da liberdade" de que falava 

Marx. 
Face à desadequação das metanarrativas, investe na dupla exigência de 

trabalho de luto e cálculo de novas possibilidades, conhecedoras de um passado na 

sua capacidade de revelação e, por esse conhecimento, agenciadoras dos modos 

de sobreviver-lhes. 

Cumprindo os desígnios de Foucault quanto ao papel do intelectual (de fazer 

circular a informação genuína do pensamento operário), neste tempo que é outro, S. 

Santos, na prática de uma sociologia das ausências, joga nas condições de capaci-

taçko de quem tem sido reduzido às zonas de sombra densa, demarcadas pela his

tória das relações humanas. E a, reequipados de dignidade, dar-lhes claridade. Tor-
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nando pronunciável o impronunciável. No passado (reanimado na sua capacidade 

de revelação, desestabilizadora do presente); e na denúncia de um presente de au

sência reactiva à crueldade quotidiana com a extensão de significado que são as 

mortes, para entretenimento, dos Gualdinos de Jesus, a que a comunicação social 

até pode dar presença, em seguida sepultada no rol das ausências, por um qualquer 

grande acontecimento como a venda ao Real Madrid de alguém que jogava na cida

de operária de Manchester, alheio a que Era uma vez alguém que ali poisou e se 

atormentou com as pessoas tornadas Mercadoria. 

Entretanto, o entretenimento tem muitos cambiantes. Não nos queiram agora 

tirar a condição imaginativa de presumir ameaças! Que diabo. Nunca se sabe! Arra-

se-se o Afeganistão. Mas é uma sensaboria, já ninguém fala disso, de tão natural e 

internacionalmente legitimado. Porque não desandar agora para o entretenimento 

glorioso, heróico, porque, talvez, sozinhos, de reduzir o Iraque a pó? Não há que he

sitar, ainda mais, tendo ficado lucidamente decidido, entre um sereno e bom conse

lheiro jogo de golfe e um Whisky que, nesta Guerra Justa, integraria o Eixo do Mal. 

Pois é. Só que as raízes desta guerra preventiva são culturalmente fundas e 

fortes, e não tem havido Ariel que as contamine da sua doçura de espírito do ar, de 

anjo rebelde mas bom. Nem Goethe, nem Shakespeare as tocou. 

Os legados do pensamento hegemónico do tempo do «primeito acto» do «drama mi

lenar da supremacia do ocidente» (S. Santos, 2002) dizem, a este respeito, alguma 

coisa. , 

Frei Álvaro Pais, filósofo e teólogo franciscano, nascido por volta de 1275/80 

em Salnés (actual Galiza), foi bispo de Silves. 

Entre as obras que escreveu, é o Speculum Regum (Espelho dos Reis), aque

la que reflecte melhor o seu pensamento. Nela se infere, a propósito d' A Guerra 

Justa o seguinte: 

«Historicamente, as duas grandes referências teóricas do conceito de guerra justa são 
Cícero e Santo Agostinho. O primeiro apenas admitiu a guerra para recuperar bens usurpa-
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dos. Mas o segundo acrescentou-lhe o direito de levar a cabo uma guerra ofensiva com o 
exclusivo fim de neutralizar uma ameaça. Por isso, e sintetizando, enumera Álvaro Pais no 
final do Speculum Regum as três condições que tornam justa a guerra: a recuperação de 
bens usurpados (Cícero); a intenção de repelir um inimigo; a defesa da pátria, pessoas e 
bens (síntese que nada tem a ver com o seu pensamento verdadeiro, uma vez que, segun
do o autor, se lê logo a seguir, o seguinte:) 

«Ora, recuperando o tema do homem como eixo central do seu pensamento, Álvaro Pais 
entende que os mouros são e serão sempre uma ameaça à paz da cristandade, pelo que 
contra eles se justifica uma guerra ofensiva (...)». 

«Assim sendo, embora a situação normal do reino seja a paz, é obrigação do rei cristão 
cohstituir-se em braço armado da igreja, movendo uma guerra justa ofensiva contra os 
mouros». 

(O autor infere ainda:) «... no Speculum Regum entende que os prisioneiros do Islão 
devem ser sempre mortos à luz da eterna perseguição que movem e moverão aos cristãos» 
(Pedro Calafate - História do Pensamento Filosófico Português - Vol 1: 247, 248). 

Sem dúvida, como ouvi a alguém, o mundo em que vivemos continua a ser 

"um lugar mal frequentado". 

! 
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8.5. 
A abertura ao outro é conhecimento acrescido 

Em Nuestra América, S. Santos revisita os seus lugares conceptuais - her

menêutica diatópica, sociologia das ausências, teoria da tradução... ; e os 

da prática social - emancipação, globalização contra-hegemónica, a tradução, en

quanto prática e ordem alternativa: o fomento da comunicação sem a qual, a consci

encialização dos fenómenos de que somos sujeitos e objectos, não se efectiva em 

consequências, em criação de pensamento/acção alternativo. 

«O meu grande objectivo é poder criar inteligibilidade, sem ser à custa de 

modelos universais» (R11 ), já que a universalidade «parte de uma cultura que tudo o 

que ela toca, como modelo, destrói - porque o universal está acima do resto; o uni

versal tem uma legitimidade que ninguém mais tem (...)» (R11 ). 

A americanização, como uma forma hegemónica de globalização, é o terceiro 

acto do drama milenar da supremacia do Ocidente. No actual quadro de globaliza

ção hegemónica, o perigo real, tanto nas relações intranacionais como internacio

nais é - no entender de S. Santos - a emergência do que chama "fascismo societal". 

Partindo da ideia do "século europeu americano", S. Santos (2002b) recorre a 

Hegel, para traçar o percurso da hegemonia que, na história universal vai de Este 

para Oeste, sendo a Ásia o início, e a Europa o final, portanto o local onde a trajectó

ria civilizacional da humanidade, com os povos germânicos na condução da Ideia 

Universal, se via cumprida. A América do Norte transporta, para Hegel, um futuro 

ambíguo já que, não colidindo com o essencial da História Universal , cumprida na 

Europa, é ainda um futuro europeu, feito pela população europeia left-over. Assim, a 
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americanização do mundo, começando com a americanização da própria Europa, 

«não é mais do que um efeito da razão universal europeia a qual, tendo atingido o 

Far West e irreconciliada com o exílio a que Hegel a condenou, foi forçada a voltar a 

trás sobre os seus próprios passos e, uma vez mais, traçar o caminho da sua hege

monia sobre o Este» (ob. cit.:185). E S. Santos circunscreve a três actos o drama mi

lenar da supremacia do Ocidente: (1) - as cruzadas, no começo do segundo milénio 

da era cristã; (2) - as descobertas, começadas a meio do milénio, com a subsequen

te expansão europeia; (3) - a americanização, no último século do milénio, como 

forma hegemónica de globalização. 

Como se poderá inferir do desenvolvimento desta análise, S. Santos usa esta vi

são rectrospectiva como uma estratégia que visa efeitos de consistência argumentativa. 

Tendo sempre havido Europas dominantes e Europas dominadas, os Estados 

Unidos da América são a última Europa dominante, exercendo, tal como as anterio

res, o seu poder incontestado sobre as Europas dominadas. E o autor faz o paralelo 

das relações dominantes/dominados entre o "primeiro acto" e o último: «os senhores 

feudais do século XI europeu tinham e desejavam tão pouca autonomia, face ao 

papa Urbano II, que os recrutou para as cruzadas, como os países da União Euro

peia têm hoje face ao presidente Clinton que os recruta para as guerras balcânicas 

(...). Jerusalém é agora o Kosovo» (ob. cit.: 186). 

Neste quadro, reclama-se a "pulsão utópica" para a imaginação de alternati

vas tão urgentes quanto o regime actual, à medida que perde coerência, se torna 

mais violento e imprevisível, espreitando-nos o perigo real da emergência do fascis

mo, como regime societal. E dá-nos a referência de Walter Benjamim89 que, quando 

saiu da Alemanha, escreveu a sua teoria da História a partir da ideia de que a soci

edade europeia vivia um momento de perigo: o nascimento do fascismo como regi

me político. «Eu penso que hoje vivemos também um momento de perigo». Só que, 

«ao contrário do fascismo como regime político, o fascismo societal é pluralista, coe-
I  

89 Walter Benjamim, ensaísta e crítico alemão da primeira metade do século XX, exilou-se em Paris 
quando Hitler subiu ao poder. Marxista não dogmático, acreditou que os novos meios de comunica
ção social criariam uma cultura popular. Suicidou-se na fronteira franco-espanhola . 
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xiste facilmente com o Estado democrático e o seu espaço-tempo privilegiado não é 

nacional, mas antes local e global» (ibid). 

S. Santos define assim o que entende por fascismo societal: «um conjunto de 

processos sociais, através dos quais grandes grupos de populações são irreversi

velmente mantidas fora ou excluídas de qualquer tipo de contracto social» (ibid). E 

ilustra com as sub-classes pré-contractuais, em qualquer parte do mundo - dando 

como exemplo a juventude dos guetos urbanos, que nunca fez parte de nenhum 

contracto social - e com os milhões de trabalhadores do pós-fordismo, os campone

ses da pós-reforma agrária e de outros projectos de desenvolvimento, igualmente 

colapsados, atirados fora do contracto social em que se reconheciam, pelo menos 

ao nível de um mínimo denominador comum. Sob o colapso das mais elementares 

condições de estabilização das suas espectativas, ficam na mais completa vulnerabi

lidade, à mercê de quem os olha "feios, porcos e maus". 

Se a lógica do mercado for o único critério de interacção social e política, o 

fosso entre dominantes e dominados aprofundar-se-á e, levantados os MUROS, 

«nas zonas selvagens, porque são potencialmente ingovemáveis, o Estado demo

crático tem legitimidade democrática para agir de maneira fascista» (ob. cit.: 187), 

com tanta mais facilidade, quanto mais o consenso dominante sobre o Estado fraco 

não é controlado, deixando espaço à actuação de mafias fortes. No contexto actual, 

só um Estado democrático forte pode produzir a sua fraqueza, deixando espaço à 

emergência de uma sociedade civil forte (cf. ibid). 

Então, em alternativa à difusão do fascismo societal, S. Santos defende a 

construção de um novo padrão de relações locais, nacionais e transnacionais, base

ado no princípio da redistribuição (igualdade) e no princípio do reconhecimento (dife

rença), devendo estas relações emergir como globalização contra-hegemónica. O 

que implica uma nova cultura política transnacional, embebida em novas formas de 

sociabilidade e subjectividade, fundadas numa nova lei "natural" revolucionária: uma 

nova lei "natural" barroca e cosmopolita. 
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Não tenho dúvidas na adesão a esta "revolução cultural". Utópica q. b., não 

tenho dúvidas em ser persuadida (de resto, a argumentação é, como sempre, de 

primeira água) a percorrer o trilho aberto pela utopia como a única saída para chegar 

ao conhecimento-emancipação. A regulação social absorveu em si a emancipação 

social e oculta a sua ineficácia e incoerência atribuindo-as às alternativas (inconse

quentes) que decorrem da resistência que geram. Os dois factores de legitimação 

em que se apoia, e se confirma e aprofunda, são a ciência e o Direito modernos, nos 

últimos duzentos anos consagrados política e culturalmente. Face a isto, a saída é a 

utopia que abre o percurso ao conhecimento-emancipação, para a sua trajectória do 

colonialismo para a solidariedade (cf. S. Santos, 2000: 305). Na prática, as coisas 

são um pouco mais complexas. Como em tudo. 

Para pôr em prática essa lei "natural" revolucionária, S. Santos recorre ao po

tencial de uma verdadeira América - Nuestra América - que, entretanto, emergiu 

nas margens da América Europeia. Estando esse potencial no futuro, Nuestra Amé

rica pode bem ser o nome do século XXI - aventa o autor, em tom de desejo, na 

convicção, que se adivinha, da infinidade dos possíveis. Como quem vive na "frontei

ra". E, «viver na fronteira significa converter o mundo numa questão pessoal, assu

mir uma espécie de responsabilidade pessoal que cria uma transparência total entre 

os actos e as suas consequências» (S. Santos, 2000: 323). 

Ao esclarecer o potencial emancipatório de uma nova lei "natura" barroca, S. 

Santos concebe-a como uma lei cosmopolita que se baseia na cultura social e políti

ca de grupos sociais cujas vidas são quotidianamente energizadas pela necessidade 

de transformação de estratégias de sobrevivência em fontes de inovação criativa, 

transgressão e subversão. E concebe o ethos barroco como o arquétipo cultural da 

subjectividade e sociabilidade da Nuestra América. 

Enquanto metáfora cultural, S. Santos utiliza o barroco para designar o tipo de 

subjectividade e de sociabilidade capaz de explorar e desejar explorar as potenciali

dades emancipatórias da transição paradigmática. A subjectividade emergente 
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compraz-se em viver na fronteira que, enquanto espaço relativamente acêntrico, mal 

delimitado física e mentalmente e não cartografado adequadamente, é um espaço 

de inovação e de instabilidade das relações sociais, de transitoriedade e de precari-

dade de vida, em que a sociabilidade está assente nos limites bem como na cons

tante transgressão dos limites. 

Na transição paradigmática, a subjectividade de fronteira navega por "cabota

gem" - cabotar implica navegar fora dos limites, em contacto físico com eles - que, 

juntamente com a "hibridação", são as duas formas que S. Santos propõe de «viver 

os limites sem os sofrer» (ob. cit.: 328). Guiando-se, ora pelo paradigma dominante, 

ora pelo paradigma emergente, ziguezagueia-se entre um e outro, no desejo de pro

ximidade deste último, mas com as cautelas de não deitar tudo a perder. «Cabotan

do assim ao longo da transição paradigmática, a subjectividade <Je fronteira sabe 

que navega num vazio cujo significado é preenchido pedaço a pedaço, pelos limites 

que ela vai vislumbrando, ora próximos, ora longínquos. (...) Os limites só existem na 

medida em que a subjectividade de fronteira se deixa guiar por eles» (ob. cit.: 328, 

329). 
A outra forma de experienciar os limites - a "hibridação" -jogando na sua in

completude e abrindo-se à possibilidade de interpenetração e combinação com ou

tros limites, «consiste em atrair os limites para um campo argumentativo que ne

nhum deles, em separado, possa definir exaustivamente» (ob. cit.: 329). Indepen

dentemente da forma que assuma, «a experiência dos limites é uma experiência 

existencial intensa» (ob. cit.: 330) e, individual ou colectivamente, não se experiência 

a não ser em relação a uma comunidade real ou imaginária, e no contexto dela. «O 

que caracteriza a subjectividade de fronteira é conseguir combinar a participação 

comunitária com a autoria, ultrapassando assim a distinção sujeito/objecto» (ibid). 

A subjectividade da transição paradigmática é também uma subjectividade 

barroca. No texto que especificamente dedica ao barroco, em A Crítica da Razão In

dolente, S. Santos sublinha que, sendo um fenómeno essencialmente latino e medi-
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terrânico, é uma forma excêntrica de modernidade: o Sul do Norte, já que ocorreu 

em países e momentos históricos em que o Centro do poder estava enfraquecido. É 

esta relativa ausência de poder central que confere ao barroco um carácter aberto e inaca

bado que permite a autonomia e a criatividade das margens e das periferias (p. 330 ss.) 

Esta concepção do barroco, «enquanto manifestação de um exemplo extremo 

da fraqueza do Centro, constitui um campo privilegiado para o desenvolvimento de 

uma imaginação centrífuga, subversiva, blasfema» (S. Santos, 2000: 331). Justa

mente, o que a S. Santos parece inspirador na cultura barroca «é o seu lado de sub

versão e de excentricidade, a fraqueza dos centros de poder que nela buscam legi

timação, o espaço de criatividade e imaginação que ela abre, a sociabilidade turbu

lenta que promove (...)» (ob. cit.: 332). 

Curiosamente, ao descrever o barroco, S. Santos é muito mais fractante do 

que na decrição da fronteira, onde a habilidade de ziguezaguear ainda pode compor

tar alguma conciliação táctica. 

A subjectividade barroca rejeita a distinção entre aparência e realidade, sobre 

a qual assenta a ciência moderna, principalmente porque essa distinção esconde 

uma hierarquização - diz o autor. 

Para a realização desse potencial emancipatório, identifica algumas áreas, 

enraizadas na experiência secular de Nuestra América, que serão os terrenos da 

luta entre globalização hegemónica e contra-hegemónica e, como tal, o campo de 

uma nova cultura política transnacional e a lei "natural" barroca que a legitima. E 

sublinha que, em cada um desses terrenos de luta, o potencial emancipatório dos 

conflitos repousa na ideia de que uma política de redistribuição não pode ter suces

so sem uma política do reconhecimento e vice-versa. 

Ora, as grandes referências que o autor acolhe no decurso desta análise 

(que, de certo modo, embebem da sua energia emancipatória os percursos apon

tados) são escolhas de grande significado, coerentes com o apontar para uma nova 

lei revolucionária: de Benjamim Walter a Marti, este último, fundador do Partido Re-
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volucionário Cubano, em 1892, e autor do Manifesto de Montecristi. Aliás, "Nues

tra América", é o título de um pequeno ensaio que é um sumário do pensamento de 

José Marti, publicado em 1891, que condensa um conjunto de ideias em que assen

ta o século americano Nuestra América, mais tarde continuadas por alguns pensado

res latino-americanos, de entre os quais Oswald de Andrade. 

Quero crer que Oswald de Andrade, já por si, fornece o substracto para a 

imaginação de uma lei "natural" para um homem "natural", com Rousseau e Mon

taigne a rondar esse imaginar; de novos "manifestos", com a utopia do movimento 

antropofágico a produzir Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ou Manifesto Antropófago, 

ou Meu Testamento, que impregnam o desenho do horizonte de Nuestra América. À 

medida que nos for parecendo oportuno, desenvolveremos esta convicção de que, 

sem esse radical sustento, dificilmente se acompanhará o pensamento de S. Santos, 

nesta sua análise agenciai. 

Recusando a concepção de uma só forma de globalização, S. Santos começa 

por assumir que «aquilo que usualmente se denomina de globalização, consiste em 

conjuntos de relações sociais; quando esses conjuntos de relações sociais muda, 

então acontece globalização» (S. Santos, 2002b: 189). Pelo que, para o autor, «não 

há uma entidade singular estricta chamada globalização; há, antes, globalizações» 

(ibid). Quando a globalização é concebida como sendo uma só, a resistência por 

parte das suas vítimas só pode tomar a forma de localização. E define assim globali

zação: «é o processo pelo qual uma dada condição ou entidade local consegue es

tender o seu alcance sobre o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de desi

gnar uma condição ou uma entidade social rival, como local» (ibid). 

90 José Marti viveu na segunda metade do século XIX. Político.escritor, poeta e advogado cubano, 
militou sempre na luta independentista. Discípulo de Mendive e Luz Caballero, foi preso, condenado 
e deportado para Espanha. Licenciado em Direito, Filosofia e Letras, foi Professor catedrático na 
Guatemala, depois de ter vivido no México. Mas foi já quando vivia em Nova Iorque, onde exerceu o 
jornalismo, que fundou o Partido Revolucionário Cubano. Autor de obras políticas, ensaio, poesia e 
romance, morreu em combate, após um desembarque em Cuba, vindo de São Domingos. Conside
rado um grande orador, foi percursor e mestre do modernismo ibero-americano. 
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As mais importantes implicações desta definição, segundo o seu autor, têm 

em conta que, nas condições do Sistema Mundial Capitalista Ocidental, não há uma 

globalização genuína: ela é sempre a globalização bem sucedida de um dado loca-

lismo, ou seja: uma condição global tem sempre subjacente uma raiz local, uma fon

te cultural específica. 

A outra implicação é que a globalização implica localização, isto é, a localiza

ção é a globalização dos perdedores. E explicita que, vivendo nós num mundo de 

localização tanto quanto de globalização, em termos analíticos «seria igualmente 

correcto definirmos a situação corrente dos nossos tópicos de investigação em ter

mos de localização, em vez de globalização» (ob. cit.: 190). Mas o discurso científico 

hegemónico tende a preferir a história do mundo tal como é contada pelos vencedo

res. 

A noção de globalização contra-hegemónica tem uma componente utópica 

forte e o seu significado completo só pode ser captado através de procedimentos in

directos, dos quais o autor distingue e desenvolve três que considera principais: a 

sociologia das ausências; a teoria da tradução; as práticas manifesto. E, mobilizando 

produtivamente estes conceitos - que, já em obras anteriores, (e também na entre

vista) são referência das suas preocupações teóricas e de agência - , acrescenta 

que a sociologia das ausências é o procedimento através do qual o que não existe 

ou cuja existência é socialmente não captável ou inexpressiva, é concebido como o 

resultado activo de um dado processo social. Nela se inventa ou revela quais as 

condições, experiências, iniciativas, concepções sociais e políticas que foram supri

midas com sucesso por formas hegemónicas de globalização. Ou, mais do que su

primidas, não foram autorizadas a existir, a tornarem-se pronunciáveis, como uma 

necessidade ou uma aspiração. No caso da globalização contra-hegemónica, a so

ciologia das ausências é o procedimento através do qual a incompletude de lutas an-

ti-hegemónicas particulares, assim como a inadequação da resistência local, num 

muhdo globalizado, é construída. Tal incompletude e inadequação derivam das liga

ções ausentes (suprimidas, inimaginadas, desacreditadas) que podem ligar tais lutas 
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com outras lutas em qualquer outra parte do mundo, fortalecendo assim o seu po

tencial para construir alternativas contra-hegemónicas credíveis. E o autor adverte 

para que, quanto mais a sociologia das ausências for realizada com perícia, maior a 

percepção de incompletude e inadequação. O universal e o global construídos pela 

sociologia das ausências, longe de negar ou eliminar o particular e o local, pelo con

trário, encorajam-nos a ver o que está por detrás deles, como uma condição de re

sistência bem sucedida e alternativas possíveis. 

Central a este quase "programa de acção" é a noção de que a experiência 

social é feita de inexperiência social. E S. Santos acentua que isto é um tabu para as 

classes dominantes que promovem a globalização hegemónica capitalista e o seu 

paradigma cultural legitimador: por um lado, a modernidade euro-cêntrica; por outro, 

a pós-modernidade de celebração91. 

Ora, as classes dominantes tomaram sempre como um dado a sua experiên

cia particular de terem que sofrer as consequências da ignorância, da primaridade 

ou perigosidade das classes dominadas. Darcy Ribeiro (1995) ilustra este sentimen

to de perigosidade, situando-o na classe dominante brasileira: «as elites dirigentes, 

primeiro lusitanas, depois luso-brasileiras e, afinal, brasileiras, viveram sempre e vi

vem ainda sob o pavor pânico do alçamento das classes oprimidas. Boa expressão 

desse pavor pânico é a brutalidade repressiva contra qualquer insurgência e a pre

disposição autoritária do poder central» (p. 23, 24). Ausente do pensamento dessas 

classes, esteve sempre a sua própria inexperiência do sofrimento, da morte e da pi

lhagem, impostos como experiência às classes, grupos e povos oprimidos. Para es

tes últimos é crucial incorporar na sua experiência a inexperiência dos opressores 

91 Embora definido em trabalhos anteriores, S. Santos clarifica, criticamente, o conceito de pós-
modernidade de celebração em trabalho recente: Entre Próspero e Caliban: Colonialismo, pós-
colonialismo e inter-identidade (2002a: 37): «A minha crítica ao (...) que designo por pós-
modernismo celebratório reside no facto de este retirar do diagnóstico da crise do paradigma da 
modernidade, que eu partilho, a conclusão de que as aspirações de transformação social modernas 
(liberdade, igualdade, solidariedade) devem deixar de ser um problema central das ciências sociais. 
Desta conclusão decorre uma série de orientações teóricas e epistemológicas: total descaso pelas 
questões de poder, pelas desigualdades estruturais e pela exclusão social nas sociedades capitalis
tas contemporâneas (...)». E esclarece que, de algum modo se serviu do pós-colonialismo para criti
car o pós-modernismo celebratório e formular uma alternativa: o pós-modernismo de oposição. 
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sobre o sofrimento, a humilhação e a exploração impostos sobre os oprimidos. E, de 

novo, o Brasil como ilustração: «as relações de classe chegam a ser tão infranqueá-

veis que obliteram toda a comunicação propriamente humana entre a massa do 

povo e a minoria privilegiada, que a vê e a ignora, a trata e a maltrata, a explora e a 

deplora, como se esta fosse uma conduta natural» (Darcy Ribeiro, 1995: 24). Em re

sultado dessa naturalização da servidão continuada deste povo ao mercado mundial 

e da sua dilaceração por uma estratificação classista de nítido recorte racial, do tipo 

rnais cruamente desigualitário que se possa conceber, «o espantoso é que os brasi

leiros, orgulhosos da sua tão proclamada, como falsa "democracia racial", raramente 

percebem os profundos abismos que aqui separam os estratos sociais» (ob cit.: 25). 

E isto quer parecer-me de importância capital - «O mais grave é que esse abismo 

não conduz a conflitos tendentes a transpô-lo, porque se cristalizam num modus Vi

vendi que aparta os ricos dos pobres, como se fossem castas e guetos». Face à 

"miopia social" das classes privilegiadas, que perpetua a situação, «o povo-massa 

sofrido e perplexo, vê a ordem social como um sistema sagrado que privilegia uma 

minoria contemplada por Deus, à qual tudo é consentido e concedido» (ob. cit.: 24). 

É a este adormecimento (palavra talvez mais ajustado do que a do conceito 

eurocêntrico - alienação) que é preciso criar alternativas, tão poderosas e eficazes, 

quanto esse adormecimento o é. Neste contexto societal, o sentimento da tal perigo

sidade, «assentava, primeiro no medo da rebeldia dos escravos. Dada a coloração 

escura das camadas mais pobres, esse medo racial persiste, quando são os anta

gonismos sociais que ameaçam eclodir com violência assustadora» (ob. cit.: 25). É 

que este povo-nação não surge da evolução de formas anteriores de sociabilidade, 

em que grupos humanos, mesmo estruturando-se em classes opostas se conjugam 

para sobreviver e progredir. Este povo-nação «surge, isto sim, da concentração de 

uma força de trabalho escrava, recrutada para servir a propósitos mercantis alheios 

a ela, através de processos tão violentos de ordenação e repressão que constitui-

rarri, de facto, um continuado genocídio e um etnocídio implacável» (ob. cit.: 23). «O 

que aconteceu e mudou radicalmente o processo desenvolvimental próprio do povo 
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indígena, foi a introdução no seu mundo de um protagonismo novo, o europeu. Em

bora minúsculo, o grupelho recém-chegado de além-mar era superagressivo e capaz 

de actuar destrutivamente de múltiplas formas», debilitando a população até à morte, 

já que esse conflito se dá a todos os níveis: biótico, ecológico, económico e social, 

étnico-cultural (ob. cit.: 30). 

A prática da sociologia das ausências é, no entender de S. Santos, o proce

dimento que arma as lutas contra-hegemónicas como o Cosmopolitismo, isto é: «a 

abertura ao outro é conhecimento acrescido». [Ainda e sempre a preocupação 

com a comunicação, no seu efeito de fazer crescer juntos, na multiplicidade - que é 

o termo bakhtiniano que prefiro a "diferença", que quase induz tacitamente a refe

rência a um padrão, ao passo que "multiplicidade" horizontaliza (des-hierarquiza) o 

sentido de relação expresso em "diferença". "Diferente" de quê? 

Apesar do nosso acordo com a desactualização e mesmo certa "perigosida

de" do termo "multiculturalismo"92, isto vem na contra-mão do que afirma Bhabha 

(1990, in S. Santos, 2002a): «O conceito de diferença cultural é contraposto por 

Bhabha ao conceito de multiculturalismo e ao seu correlato diversidade cultural». (...) 

«Para Bhabha, o multiculturalismo pressupõe a ideia de uma cultura central que es

tabelece as normas em relação às quais devem posicionar-se as culturas menores» 

(p. 33). A minha intuição semântica leva-me igualmente a questionar a adequação 

de "diferença cultural". No que, de algum modo, me sinto apoiada por S. Santos, 

quando refere que, sendo as identidades sempre relacionais, raramente são recípro

cas. «A relação de diferenciação é uma relação de desigualdade que se oculta na 

92 Michel Wieviorka, em Será que o Multiculturalismo é a Resposta?, refere a certa altura que, face 
aos fluxos e às mudanças incessantes, pelas quais se produzem e se transformam em grande parte 
as identidades modernas, face a fenómenos tão móveis, escorregadios e transitórios, o multicultura
lisme na medida em que repousa sobre uma representação que não é a da diferença cultural, é 
mais um perigo do que uma resposta convincente. Neste caso - diz Wieviorka - mais vale inventar 
outro vocabulário ou redescobrir categorias mais clássicas, no centro das quais se situam as noções 
de sujeito e de democracia. O problema é então o de promover uma "política do sujeito" e de fazer 
funcionar mecanismos democráticos capazes de testar a presunção de que uma identidade merece 
existir em pleno, ainda que seja de maneira provisória ou efémera (ob. cit.). 
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pretensa incomensurabilidade das diferenças. Quem tem poder para declarar a dife

rença tem poder para a declarar superior às outras diferenças em que se espelha» 

(2002a: 46)]. 

Em O homem Cordial, Oswald de Andrade refere que se pode chamar de al-

teridade «ao sentimento do outro, isto é, de ver-se o outro em si, de constatar-se em 

si o desastre, a mortificação ou a alegria do outro. Passa assim a ser esse termo o 

oposto do que significa, no vocabulário existencial de Baudelaure - isto é, o senti

mento de ser outro, diferente, isolado e contrário. E afirma que «a alteridade é no 

Brasil um dos sinais remanescentes da cultura matriarcal» (p. 157). 

A compreensão da expressão da cultura matriarcal, no pensamento deste au

tor que marcou o debate literário, político e ideológico da primeira metade do século 

XX na América Latina, é-nos facilitada por Benedito Nunes que, brilhantemente, pre

facia A Utopia Antropofágica, erguendo o plano da sua actualidade. Se aqui lhe re

corro é na convicção do quanto pode ilucidar acerca de uma imaginada Nuestra 

América: 

Benedito Nunes refere-se à Weltanschauung93 matriarcal como a rasa ex

pressão - sem o falseamento ideológico da consciência que o fenómeno da super

estrutura comporta - da solidariedade que ligava o homem à Natureza e os indivídu

os entre si, graças ao comum sacrifício do totem. Como tal, ela realiza a máxima 

aproximação do natural e do humano nos aspectos organicamente entrelaçados - o 

direito materno, a propriedade comum da terra - que compõem a cultura antropofá

gica, lúdica, festiva, garantindo-se periodicamente contra o desequilíbrio, por meio 

da transgressão dos banquetes orgiásticos, e tendo no trabalho espontâneo um pro

longamento das actividades vitais (ob. cit.: 33). E, sob a referência do Manifesto da 

Poesia Pau-Brasil, acrescenta que, «nessa cultura, onde vamos encontrar os valores 

da visão poética pau-brasil - valores acordes com a vida social em estado nascente, 

onde há um mínimo de repressão, e que está quase ao nível das relações de reci-

Concepção do mundo; filosofia. 
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procidade que, no Patriarcado, se transformam em relações de antagonismo - o ócio 

e a festa assinalam, de um lado, os alvos da utopia na Era da Máquina e, de outro, a 

vivência intersubjectiva, misto de receptividade intelectual e de extroversão senti

mental do homem cordial » (...)• «Representaria isso a culminância de um processo 

inverso ao da história, como possibilidade de absorção da violência social» (ob. cit.: 

33, 34). 

Para chegar a esta abertura ao outro, S. Santos elege um segundo procedi

mento: a teoria da tradução, nela se promovendo uma inteligibilidade mútua, como 

pré-requisito para uma mistura interna e auto-reflexiva de políticas de igualdade e de 

políticas de diferença entre movimentos, iniciativas, campanhas, redes. Do seu pon

to de vista, é a falta de auto-reflexividade interna que permitiu que as teorias da se

paração prevalecessem sobre as teorias da união. Tornar mutuamente inteligível, si

gnifica identificar o que une e é comum a entidades que são separadas pelas dife

renças recíprocas. A teoria da tradução permite a identificação de um terreno co

mum numa luta indígena, numa luta feminista, numa luta ecológica, etc, sem cance

lar em nenhuma delas a autonomia e a diferença que as sustém (cf. S. Santos, 

2002b: 192). Ora «o poeta é aquele que apercebe o semelhante» lembra-nos Aristó

teles na Poética. E na Retórica: «em filosofia, também é necessária a sagacidade 

para aperceber o semelhante, mesmo nas coisas mais afastadas» (in Ricoeur, 1983: 

46, 47). A poética celebra "a arte de bem metaforizar" e assimila-a ao poder de "dis

cernir semelhanças" (ibid). Daí a sua vocação comunicacional. Por outro lado, «é 

necessário dizer (com Max Black), que a metáfora cria a semelhança, mais do que a 

encontra ou a exprime» (ob. cit.: 353). 

Foi Aristóteles quem definiu a metáfora para toda a história ulterior do pensa

mento ocidental, na base de uma semântica que toma a palavra ou o nome como 

unidade de base. A análise de Aristóteles situa-se no cruzamento entre a Retórica e 

a Poética, com objectivos distintos, como demos a entender em capítulo anterior: a 

retórica visa a persuasão e a poética, a mimésis. 
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Sobre "a metáfora e a semântica do discurso" Ricoeur (ob. cit.), coloca em 

oposição a teoria da metáfora-enunciação e a teoria da metáfora-palavra, à qual 

Benveniste põe como alternativa a distinção entre uma semântica, em que a frase é 

portadora de significação mínima, e uma semiótica para a qual a palavra é um signo 

no código lexical, daqui emergindo a oposição entre uma teoria da tensão, ligada à 

semântica (produção da metáfora no seio da frase, como um todo) e uma teoria da 

substituição, ligada à semiótica (efeito de sentido, ao nível da palavra isolada) (cf. 

ob. cit.: 6). 

A transição da semântica à hermenêutica corresponde à mudança de nível 

que conduz da frase ao discurso propriamente dito (poema, narrativa, ensaio,etc). A 

passagem ao ponto de vista hermenêutico, diz respeito à referência do enunciado 

metafórico, enquanto poder de redescrever a realidade. «Aperceber, contemplar, ver 

o semelhante, tal é, no poeta, é claro, mas também no filósofo, o golpe de génio da 

metáfora que reunirá a poética à ontologia» (ob. cit.: 9). Com S. Santos, também em 

Nuestra América se cumpre a dupla função, retórica e poética, da metáfora. Em 

Nuestra América, S. Santos deixa-nos, mais uma vez, pressentir o poeta, também na 

insistência metafórica de procurar o semelhante. E também o retórico - na persua-

são-convencimento94 (militante); na argumentação na ordem do verosímil que é, afi

nal, a dialéctica: "A retórica é a réplica da dialéctica" (Aristóteles). «Ora, a dialéctica 

designa a teoria geral da argumentação na ordem do verosímil», diz Ricoeur (ob. cit.: 

48, 49), na hora de reconhecer o golpe de génio de Aristóteles na ligação da retórica 

94 Em A Crítica da Razão Indolente S. Santos refere-se à retórica como uma forma de argumentar 
através de motivos razoáveis, no intuito de explicar resultados já consumados ou de procurar ade
são à produção de resultados futuros, distinguindo dois tipos de adesão pretendida: a persuasão -
que é uma adesão baseada na motivação para agir; o convencimento - que é um tipo de adesão 
baseado na avaliação das razões para agir. Segundo o autor, quando a tónica é posta nos resulta
dos, o discurso argumentativo inclina-se para uma adesão pela persuasão; quando a tónica recai no 
esforço de apresentar razões para eventuais resultados, o discurso argumentativo inclina-se para 
uma adesão pelo convencimento. A seu ver, uma novíssima retórica deve privilegiar o convenci
mento em detrimento da persuasão, deve acentuar as boas razões em detrimento da produção de 
resultados. Caracterizando a persuasão como adaptada ao utopismo automático da tecnologia mo
derna, diz que uma retórica que privilegie a obtenção de convencimento tenderá a contribuir para 
um maior equilíbrio entre razões e resultados (ob. cit.: 98). 
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à lógica (silogismo - argumento demonstrativo), e da retórica à dialéctica (entitema -

argumento verosímil da dialéctica). 

Segundo Ricoeur (ob. cit.), para explicar a metáfora, Aristóteles criou uma 

metáfora pedida de empréstimo à ordem do movimento: a phora é uma espécie de 

mudança, a mudança segundo o lugar. Mas - esclarece o autor - ao dizer que a 

própria palavra é metafórica, na medida em que é pedida de empréstimo a uma or

dem outra que não a da linguagem, antecipamos que a metáfora é um pedido de 

empréstimo; que o sentido, pedido de empréstimo, se opõe ao sentido próprio; que 

se recorre a metáforas para preencher um vazio semântico; que a palavra, pedida de 

empréstimo, toma o lugar da palavra própria ausente, se esta existe. Não é possível 

falar não metaforicamente (no sentido implicado pela noção de pedido de emprésti

mo) da metáfora; e logo, a definição de metáfora, é recorrente. Esta avertência -

sublinha o autor - dirige-se contra a pretensão da retórica, de dominar e controlar a 

metáfora através da classificação. Tal como visa toda a filosofia que pretenda de-

sembaraçar-se da metáfora, em benefício do conceito não metafórico. «Não há lugar 

não metafórico a partir do qual a metáfora possa ser considerada, assim como todas 

as outras figuras, como um jogo postado perante o olhar» (ob. cit.: 28). E indica que 

este paradoxo constitui o cerne da argumentação de Jacques Derrida em Mithologie 

Blanche: «cada vez que uma retórica define a metáfora, ela implica não só uma filo

sofia mas também uma rede conceptual na qual a filosofia se constitui. Cada fio, 

nesta rede, forma, por acréscimo, um circuito, diríamos uma metáfora, se esta noção 

não fosse demasiado derivada. O definido, portanto, está implícito no definidor da 

definição» (in Ricoeur, ibid). 

Das linhas de reflexão relativas à interpretação de Aristóteles, em Ricoeur, 

parece-nos de interesse, para um trabalho que se ocupa de um discurso transgres

sor, profundamente metafórico no apelo à transgressão, retirar o sentido da metáfora 

na linha sugerida pela ideia de transgressão categorial, compreendida como desvio 

em relação a uma ordem lógica já constituída, como desordem, na classificação. Ri

coeur, põe as coisas nestes termos: «Não será necessário dizer que a metáfora des-
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faz uma ordem apenas para inventar uma outra? Que o equívico categorial é apenas 
o inverso de uma lógica da descoberta?» (ob. cit.: 37) E esclarece que a aproxima
ção operada por Max Black, em Models and Methaphors entre modelo e metáfora, 
isto é, entre um conceito epistemológico e um conceito poético, permite-nos dar con
sistência à ideia que vai directamente contra qualquer redução da metáfora a um 
simples "ornamento" e, como tal, será necessário dizer que a metáfora comporta 
uma informação porque "re-descreve" a realidade95. O equívoco categorial será en
tão o intermédio de desconstrução entre descrição e re-descrição. Mas esta função 
heurística da metáfora só pode ser posta a claro uma vez reconhecido, não só o ca
rácter de enunciado da metáfora, mas também a sua pertença à ordem do discurso 
e da obra (ibid). É o salto hermenêutico. 

Apontando para o horizonte precedente, «se a metáfora dimana de uma heu
rística do pensamento, não se poderá supor que o processo que desordena e deslo-

95 Em Metáfora Viva, Ricoeur (p.357ss) afirma a fecundidade do parentesco entre modelo e metá
fora remetendo este problema epistemológico para o tratamento que lhe dá Max Black na sua obra. 
O argumento principal é o de que a metáfora está para a linguagem poética, como o modelo está 
para a linguagem científica, quanto à relação com o real. Na linguagem científica o modelo é essen
cialmente um instrumento heurístico que visa, por intermédio da ficção, destruir uma interpretação 
inadequada e abrir caminho a uma nova interpretação, mais adequada. Para Mary Hess, próxima do 
pensamento de Max Black, o modelo é um instrumento de redescrição. O modelo pertence, não à 
lógica da prova mas à lógica da descoberta, lógica que não de reduz a uma psicologia da invenção, 
sem interesse epistemológico, mas que comporta um processo cognitivo, um método racional que 
tem os seus próprios cânones e os seus próprios princípios. Max Black distingue os modelos, se
gundo a sua função, hierarquizando-os, e pondo no nível mais baixo o "modelo à escala". Por inter
médio do seu carácter sensível, o modelo à escala põe ao nosso nível e à nossa grandeza aquilo 
que é demasiado grande ou demasiado pequeno. No segundo nível põe o "modelo análogo" e nele 
deve ser considerada a mudança de médium e a representação da estrutura, ou seja do tecido de 
relações próprias do original. As regra de interpretação determinam aqui a tradução (sublinhado 
meu) de um sistema de relações num outro; os traços pertinentes correlativos dessa tradução cons
tituem o que, em matemática, se chama um isomorfismo (sublinhado meu). Um terceiro nível será 
o "modelo teórico" que introduz sobretudo uma linguagem nova, na qual o original é descrito sem 
ser construído e tem apenas as propriedades que lhe são atribuídas pela convenção da linguagem 
fora de todo o controle por meio de uma construção real. É isso que é sublinhado pela oposição en
tre "descrever" e "construir". A sua fecundidade consiste no sabermos como nos vamos servir 
dele.Toulmin, falando da sua "desdobrabilidade" em The Philosofy of Science, diz que o recurso à 
imaginação científica não assinala uma cedência da razão, uma distracção pelas imagens, mas o 
poder essencialmente verbal de ensaiar novas relações sobre um "modelo descrito". Essa imagina
ção pertence à razão em virtude das regras de correlação que governam a tradução de enunciados 
respeitantes ao domínio secundário em enunciados aplicáveis ao domínio original. É ainda o iso
morfismo das relações que funda a traductibilidade (...). (sublinhados meus, na intenção de enfa
tizar a pertinência da informação contida neste roda-pé, para a questão da tradução). 
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ca uma certa ordem lógica, uma certa hierarquia conceptual, uma determinada clas

sificação, é o mesmo que aquele de onde procedem todas as classificações?» (ob. 

cit.: 37) E, deixando claro que não conhecemos outro funcionamento da linguagem 

senão este onde uma ordem já está constituída, acrescenta que a metáfora apenas 

engendra uma ordem ao produzir desvios numa ordem anterior. «Não poderemos 

contudo imaginar que a própria ordem nasce da mesma maneira que muda? Não 

haverá, segundo a expressão de Gadamer (em Verdade e Método), uma "metafóri

ca" em acção na origem do pensamento lógico, na raiz de qualquer classificação?» 

(ibid). 

Neste tom interrogativo, deixo por aqui (por ora) este não inocente "desvio" de 

Nuestra América. E nela retomo os efeitos da identificação do que é comum: a des

coberta do semelhante no dissemelhante. 

Assim, S. Santos investe esta identificação do que é comum, de um sentido 

estratégico: «uma vez identificado o que unifica e é comum a diferentes lutas anti-

hegemónicas, torna-se um princípio de acção apenas na medida em que é identifi

cado como a solução para a incompletude e inadequação das lutas que estão con

finadas ao seu particularisme e localismo» (S. Santos, 2002b: 192). E indica que 

este passo ocorre através do que designa por "práticas manifesto", com isso que

rendo referir-se a alianças claras e inequívocas que são possíveis porque baseadas 

em denominadores comuns; e são mobilizadoras, porque são resultantes de uma 

soma positiva: fornecem vantagens específicas a todos os que participam nelas e 

segundo o seu grau de participação (ibid). Pragmaticamente, "a cada um segundo o 

seu trabalho". Ainda longe do aforismo Marxista que (ainda) povoa os nossos so

nhos bons. Mas apontando para lá. É que, por este andar, a um certo prazo, a alter

nativa é não haver sonho, por já nem haver o que sonhar, por não haver quem so

nhe. 

Das sub-políticas que configuram a globalização contra-hegemónica espera-

se um equilíbrio tenso e dinâmico entre diferença e igualdade, entre identidade e so

lidariedade, entre autonomia e cooperação, entre reconhecimento e redistribuição 
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(novamente a lembrar a lógica dos pares Bakhtinianos, em desafio à lógica dicotó-

mica). O sucesso destes processos depende de factores culturais, políticos e eco

nómicos. Lembrando a ênfase dada, nos anos 80, aos poios da diferença, da identi

dade, da autonomia e do reconhecimento, em detrimento dos factores económicos e 

políticos, redutoramente, negligenciou-se os poios da igualdade, da solidariedade, 

da cooperação e da redistribuição. 

É numa pós-modemidade de oposição que o autor confia, para viabilizar a 

tentativa de equilíbrio entre os dois poios: no direito a ter direitos. 

«As novas constelações de significado em uso nas sub-políticas emancipató-

rias transnacionais não atingiram ainda o seu momento auto-reflexivo. Que esse 

momento ocorra, é crucial para a reinvenção da cultura política no novo século e 

milénio» (ob. cit.: 193). E insiste nos mecanismos de um sociologia das ausências, 

como única maneira de encorajar a sua emergência: quebrando o silêncio e ama

nhecendo a noite de uma "outra modernidade" sobre a qual a modernidade euro-

cêntrica implantou a sua supremacia. «No meu pensamento, o século americano 

Nuestra América formulou melhor a ideia de emancipação social, baseada no meta-

direito de ter direitos e no equilíbrio dinâmico entre reconhecimento e redistribuição, 

pressupostos por ela. Também demonstrou dramaticamente a dificuldade de cons

truir práticas emancipatórias, com sucesso, nesta base» (ibid). 

Na sua reflexão, S. Santos desenvolve um conjunto de ideias, encimadas pela 

do esclarecimento de que, Nuestra América está nos antípodas da América Euro

peia: uma América mestiça, fundada no cruzamento, muitas vezes violento, de san

gue índio, europeu e africano. A partir dessas raízes, poderia produzir-se um conhe

cimento e um modo de governo não importado, mas adequado à sua realidade. Mar

ti pergunta: "não é verdade que a América foi paralizada pelo mesmo sopro que pa-

ralizou o índio?". E contra qualquer racismo, afirma que "um ser humano é mais do 

que branco, mais do que mulato, mais do que negro". 

' A Segunda ideia de Nuestra América é que as raízes misturadas dão origem 

a uma infinita complexidade, uma nova forma de universalismo que torna o mundo 
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mais rico. Um novo universalismo que se liga à ideia de mestiçagem. E novamente 

Marti: "não há nenhuma raça odiada, porque não há raças". S. Santos vê nesta frase 

o mesmo liberalismo radical que encorajou Simon Bolivar a proclamar esta América 

Latina como "uma pequena variedade humana" {humankind). Esta variedade de uni

versalismo situado e contextualizado tornou-se um dos mais persistentes leitmotifs 

de Nuestra América. 

Nesta qualidade de referências, S. Santos incluirá, abundantemente, o poeta 

Oswald de Andrade e a sua Utopia Antropofágica, avançando (não vá o diabo tecê-

las) que, por "antropofagia", o poeta entendia a capacidade dos americanos para 

devorar tudo o que lhes era estranho e a incorporar tudo de tal modo que criam uma 

identidade complexa, nova e constantemente em mudança. 

S. Santos faz uma leitura deste conceito de antropofagia como algo de irónico 

em relação à representação europeia do "instinto caraíba" e como estando muito 

próximo do conceito de transculturação, desenvolvido por Fernando Orty, em Cuba, 

um pouco mais tarde. Mas vale a pena recorrer a um especialista (Benedito Nunes), 

para se ficar mais próximo do potencial transgressor (e, sobretudo, da imaginação 

de Nuestra América) do Manifesto Antropófago, aqui trazido, profusamente, por S. 

Santos. 
Benedito Nunes esclarece-nos que, como símbolo da devoração, a Antropo

fagia é, a um tempo, metáfora, diagnóstico e terapêutica: como metáfora orgânica, 

inspirada na cerimónia guerreira da imolação pelos tupis, do inimigo valente, apre

sado em combate, englobando tudo o que a América humilhada e oprimida (a Amé

rica de Caliban) deveria repudiar, assimilar e superar para a conquista da sua auto

nomia intelectual; como diagnóstico da sociedade brasileira, enquanto sociedade 

traumatizada pela repressão colonizadora que lhe condicionou o crescimento, e cujo 

modelo terá sido a repressão da própria antropofagia ritual pelos Jesuítas; e tera

pêutica, por meio dessa reacção violenta e sistemática, contra os mecanismos soci

ais e políticos, os hábitos intelectuais, as manifestações literárias e artísticas, que, 

até à primeira década do século XX, fizeram do trauma repressivo - de que a Cate-
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quese constituiria a causa exemplar - uma instância censora, um Superego colecti

vo. 

A jocosa alternativa do dilema hamletiano parodiado - Tupy or not Tupy, that 

is the question - , que parece ter sido a cédula verbal originária do Manifesto, resol-

ve-se numa rebelião completa e permanente - diz Benedito Nunes. 

Num estilo telegráfico, os aforismos do Manifesto Antropófago misturam, 

numa só torrente de imagens e conceitos, a provocação polémica à proposição teó

rica, a piada às ideias, a irreverência à intuição histórica, o gracejo à intuição filosófi

ca. Usando-a pelo seu poder de choque, este Manifesto lança a palavra "antropofa

gia" como pedra de escândalo para ferir a imaginação do leitor com uma lembrança 

desagradável, transformada em possibilidade permanente da espécie. Imagem cheia 

de ressonâncias mágicas e sacrificiais, esta palavra funciona como engenho verbal 

ofensivo, instrumento de agressão pessoal de teor explosivo, que distende, quando 

manejado, as molas tensas das oposições e contrastes éticos, sociais, religiosos e 

políticos, que se acham nele comprimidos. É um vocábulo catalisador, reactivo e 

elástico, que mobiliza negações numa só negação, misto de insulto e sacrilégio, su

cedâneo verbal a um inimigo de muitas faces: o aparelho colonial político-religioso 

repressivo sob que se formou a civilização brasileira; a sociedade patriarcal, com os 

seus padrões morais de conduta, as suas esperanças messiânicas, a retórica da 

sua intelectualidade que imitou a metrópole e se curvou ao estrangeiro (cf. ob. cit.: 

15). 

Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente./ 
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os índividualismos, de todos os colectivismos. 
De todas as religiões. De todos os tratados de paz./ 
Tupy or not tupy that is the question./ 
Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos./ 
Só me interssa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago./ 
Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o 
inigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa./ 
O que atropelava a verdada era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A 
readção contra o homem vestido. O cinema americano informará./ 
Filhos do sol, mãe de viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da sauda
de, pelos imigrados, pelos traficados e pelos touristes. No país da cobra grande./ 
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Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem colecções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que 
era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-múndi do Brasil. 
Uma consciência participante, uma rítmica religiosa./ 
Contra todos os importadores de consciência enlatada. A existência palpável da vida. E a mentalida
de pré-lógica para o Sr. Lévy-Bruhl estudar./ 
Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas 
eficazes na direcção do homem. 
A idade de ouro anunciada pela América. A idade de ouro. E todas as girls./ 
Filiação. O contacto com o Brasil Caraíba. Où Villegaignon print terre. Montaigne. O homem natural. 
Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo, à Revolução Bolchevista, à Revolução Surrealis
ta e ao bárbaro tecnizado de Keysserling. Caminhamos./ 
Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizamos Cristo nascer na 
Bahia. Ou em Belém do Pará./ 
Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós./ 
Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empréstimo, para ganhar comissão. O rei-analfabeto 
dissera-lhe: ponha isso no papel mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar bra
sileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia./ 
O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. O antropomorfismo. Necessidade de vacina an-
tropofágica. Para o equilíbrio contra as religiões de meridiano. E as inquisições exteriores./ 
Só podemos atender ao mundo orecular./ 
Tínhamos justiça codificação da vingança. A ciência codificação da Magia. Antropofagia. A transfor
mação permanente do Tabu em totem./ 
Contra o mundo reversível e as ideias objectivada. O stop do pensamento que é dinâmico. O indiví
duo vítima do sistema. Fonte das injustiças clássicas. Das injustiças românticas. E o esquecimento 
das conquistas interiores./ 
Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros./ 
O instinto Caraíba./ 
Morte e vida das hipóteses. Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte do eu. Subsis
tência. Conhecimento. Antropofagia./ 
Contra as leis vegetais. Em comunicação com o solo./ 
Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O índio vestido de senador do Império. Fingindo de 
Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses./ 
Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade de ouro./ 
Catiti Catiti 
Imara Notiá 
Notiá Imara 
Ipeju98/ 
A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens 
dignários. E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais./ 
Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercídio da 
possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Mathias. Comi-o./ 
Só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso?/ 
Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra. O mundo não datado. Não rubrica
do. Sem Napoleão. Sem César./ 
A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinaria. E os trans-
fusores de sangue./ 
Contra as sublimações antagónicas. Trazidas nas caravelas./ 
Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o visconde 
de Cairu:- É mentira muitas vezes repetida./ 

Lua Nova, ó Lua Nova, assopra em alguém lembranças de mim. 
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Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, por
que somos fortes e vingativos como o Jabuti./ 
Se Deus é a consciência do Universo Incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vege
tais./ 
Não tivemos especulação. Mas tínhamos adivinhação. Tínhamos Política que é a ciência da distribui
ção. E um sistema social-planetário./ 
As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os Conservatórios 
e o tédio especulativo./ 
De William James e Voronoff. A transfiguração do Tabu em totem. Antropofagia./ 
O palter famílias e a criação da Moral da Cegonha: Ignorância real das coisas + falta de imaginação + 
sentimento de autoridade ante a prole curiosa./ 
É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas a caraíba não precisa
va. Porque tinha Guaraci./ 
O, objectivo criado reage como os Anjos da Queda. Depois Moisés divaga. Que temos nós com isso?/ 
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade./ 
Contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de D. An
tónio de Mariz./ 
A alegria é a prova dos nove./ 
No Matriarcado de Pindorama./ 
Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada./ 

Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprima
mos as ideias e as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e 
nas estrelas./ 
Contra Goethe, a mãe dos Gracos, e a corte de D. JoãoVI./ 
A alegria é a prova dos nove./ 
A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura - ilustrada pela contradição permanente do ho
mem e o seu Tabu. O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia. Absorção do inimi
go sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena finalidade. Porém, só as puras 
elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita 
todos os males identificados por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do 
instinto sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna electivo e 
cria a amizade. Afectivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao avil
tamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo - a inveja, a usura, a calúnia, o 
assassinato. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados./ 
Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do céu, na terra de Iracema - o patriarca João Rama
lho de São Paulo./ 
A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de D. João VI : - Meu filho, põe essa 
coroa na cabeça, antes que algum aventureiro o faça! Expulsemos a dinastia. É preciso expulsar o 
espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte./ 
Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud - a realidade sem complexos, 
sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindurama. 

Oswald de Andrade 
Em Piratininga 

Ano 374 da Deglutição do bispo Sardinha. 

! No Brasil, em vésperas da revolução de 1930, no auge de uma crise, a ten
dência utópica do movimento Antropofagia faz, do ponto de vista político, a separa-
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ção das águas no movimento modernista, distanciando-se de qualquer empenho 

pró-conservador. Situando historicamente o Manifesto, Benedito Nunes é uma preci

osa ajuda para a compreensão de uma "sociologia das ausências", nele perpetrada; 

para a compreensão de uma simbólica Nuestra América. 

Segundo este autor é esta tendência que desvenda a Oswald de Andrade o 

caminho do comprometimento político à esquerda e que o levou a uma compreen

são da História absorvida na pré-história, no que diz respeito ao passado; e dirigida 

a uma transitoriedade, no que diz respeito ao futuro. Podemos denominar de trans

versal essa concepção porque a pré-história e a sociedade primitiva que lhe deram 

elementos para a contrastação do processo histórico brasileiro e a contestação da 

sua sociedade patriarcal serviram-lhe também como meio de acesso à História mun

dial (ob. cit.: 28). 

À luz da perpectiva utópica - diz o autor - podemos compreender por que foi 

a Antropofagia esse separador de águas político do Modernismo. No momento em 

que surgiu o Manifesto, as correntes europeias de vanguarda, com as quais o primi

tivismo nativo tinha afinidades, já atendiam a uma aspiração ética: o ideal de uma 

renovação da vida, que atingisse o todo da existência, individual e socialmente con

siderada. Os surrealistas não pretendiam outra coisa quando se engajaram, a partir 

de 1930, na revolução proletária (ob. cit.: 24). 

Na análise do Manifesto, este autor distingue três planos: o da simbólica da 

repressão ou da crítica da cultura; o histórico-político da revolução caraíba; e o filo

sófico. Assim, a sociedade brasileira surge aos olhos de Oswald de Andrade através 

das oposições que a dividiram, polarizando a sua religião, a sua moral e o seu direi

to, a partir de uma primeira censura, a da Catequese, que trouxe o Cristianismo, e a 

do Governo Geral, que trouxe as Ordenações. Da conquista espiritual dos Jesuítas, 

conjugada com o poder temporal dos mandatários da Coroa, decorreu o código ético 

do Senhor do Engenho, patriarca dono dos escravos, reinando sobre a Senzala e a 

Casa Grande. Mas ... «nunca fomos catequizados». O paganismo tupi e africano 

subsiste como religião natural na alma dos convertidos. Por obra desse patriarca pu-
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ritano e da sua "Moral de Cegonha", ficou recolhido no substracto inconsciente, a 

sexualidade envergonhada que ancestralmente os indígenas não teriam conhecido, 

e que esse mesmo Senhor soltou no "desenfreio sem-vergonha da Senzala"... Por 

baixo do Parlamentarismo do Império, ficou o poder real do tacape97; sob o verniz 

das instituições importadas, a política e a economia primitivas, e sob os ouropéis da 

literatura e da arte, a imaginação alógica do indígena, surrealista avant la lettre. Es

tas oposições todas podem ser reduzidas a uma contradição única, na configuração 

concomitante do processo de civilização e do processo de catequese: entre o antro

pófago nu e o índio de roupa inteira, o índio "vestido de senador do império... fingin

do de Pitt". Ou figurando nas obras de Alencar "cheios de bons sentimentos portu

gueses". O eixo da simbólica da repressão, com os seus emblemas e símbolos míti

cos, passa por essa contradição (ob. cit.: 17). 

Traduzindo as fixações psicológicas e históricas da cultura intelectual brasilei

ra, os emblemas são personalidades e situações consagradas, intocáveis, como os 

tabus: Padre Vieira, Anchieta, Goethe. A esses emblemas, opõem-se os símbolos 

míticos que saem das reservas imaginárias instintivas do inconsciente primitivo -

Sol, Cobra Grande, Jaboti - e catalizariam a operação antropofágica, como devora-

ção dos emblemas de uma sociedade. É a transformação do tabu em totem - diz o 

autor - que desafoga os recalcamentos históricos e liberta a consciência colectiva, 

novamente disponível para seguir os roteiros do instinto caraíba gravados nesse ar

quétipo do pensamento selvagem - o pleno ócio, a festa, a livre comunhão amorosa, 

"sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarca-

do de Pindorama". 

Mas a rebelião com que acena a Antropofagia, está ao serviço da revolução 

caraíba, de que, nesta perspectiva, as revoluções todas são aspectos parciais, in

completos, já que emprestou o seu impulso à rebelião romântica, à revolução bol

chevista, ao surrealismo e, finalmente, enquanto ideia já contida no Manifesto Pau 

BrÁsil, à acção transformadora da técnica. Paralelamente à "exportação" da Poesia 

Arma ofensiva dos índios. 
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Pau-Brasil que mundializou a originalidade nativa, haveria uma retoma do impulso 

antropogágico de rebeldia, matéria prima indígena com que a imagem de indepen

dência e dignidade dos tupis se cristalizou, depois de elaborada por Montaigne e 

Rousseau, no conceito de homem natural, sujeito de direitos imprescritíveis, de cuja 

vontade todo o poder político emana. Daí proclamar o Manifesto que, "sem nós, a 

Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem" (ob. cit.: 18, 

19). 
A revolução caraíba, devolveria o impulso originário que unifica "todas as 

revoltas eficazes na direcção do homem". Pela reabertura do manancial de rebeldia 

que alimentou - da revolução burguesa ao surrealismo, um ciclo de transformações 

do mundo, de que o movimento antropofágico seria o último elo - inverter-se-ia a di

recção da história, da caminhada mundial que começou em Villegaignon para nos 

levar ao matriarcado de Pindorama. Como o diz S. Santos, «O século XXI pode mui

to bem chamar-se Nuestra América». 

No entender de Benedito Nunes, Oswald de Andrade tirou dos Essais de 

Montaigne a própria ideia de vida primitiva: costumes sãos quanto à liberdade ma

trimonial e à propriedade comum da terra, o gosto do ócio e o prazer da dança, «vir

tudes naturais que a "ingenuidade originátia" inspirava, instituições sóbrias e sábias 

que fariam inveja a Platão, formam o retrato que Montaigne traçou desta sociedade, 

equilibrada e feliz, incomparavelmente superior à dos "civilizados", não obstante a 

antropofagia, «acto de vindita menos bárbaro do que a crueldade com que os euro

peus, incapazes de comer um homem morto, torturam e estraçalham um corpo hu

mano vivo, "sob pretexto de piedade e de religião"» (ob. cit.: 19). 

A vida dos tupis terá sido o modelo em que Montaigne decalcou a sua inter

pretação da sociedade primitiva, na mítica Idade de Ouro, matriarcal e sem repres

são, cuja violência se descarregaria no ritual antropofágico referenciado por Oswald 

de Andrade. O espontaneísmo da "revolução caraíba" continuaria na acção liberta

dora e igualitária da máquina, num período que tenderá a "um padrão geral de vida 

civilizada", extensiva e planetária, de modo a compensar, à entrada de um novo pe-
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ríodo do processo histórico, que será "eminentemente social", as deficiências dos 

povos periféricos. E aqui a evidenciar-se a influência do pensamento marxista «que, 

no essencial, Andrade nunca abandonou» (ob. cit.: 38). 

Oswald de Andrade vai buscar a partilha que Ortega y Gasset (em Medita

ções da técnica) faz remontar à Antiguidade, entre nec-ocium (negócio) e o ocium 

(ócio) "que não é a negação do fazer, mas ocupar-se em ser o humano do homem". 

Contributo do imaginário matriarcado primitivo, e dos povos periféricos que dele teri

am descendido, para a libertação do homem, o ócio constitui-se, para Oswald de 

Andrade, como valor proeminente de uma nova sociedade, o próprio índice ético da 

existência humana realizada, de intersubjectividade recuperada sobre os últimos 

resquícios da violência social de que a escravidão foi o começo. A oposição entre 

Ócio e Negócio recortará, sem com ela coincidir, a oposição entre os dois hemisféri

os culturais do Matriarcado e do Patriarcado. É assim que, no âmbito dos ensaios de 

A Marcha da Utopias, Andrade faz uma defesa apaixonada da existência etnográfica 

e pré-histórica universal do Matriarcado, diante da contradição fundamental entre o 

homem primitivo e o homem civilizado, remontando ao trauma que marcou a civiliza

ção na sua origem, e que deverá mobilizar a consciência da libertação, como possi

bilidade permanentemente aberta ao ser humano (ob. cit.: 36). Unificando a filosofia 

antropofágica, Oswald de Andrade faz da utopia "sinal de inconformação e um pre

núncio de revolta", o sentido prospectivo da existência humana na sua totalidade. 

Nele, a intuição poética densa liga-se à conceptualização filosófica, aquém de qual

quer sistema e um pouco além da pura criação artística. «Princípio e fim, a utopia, 

no pensamento oswaldiano, forma o espaço transitório onde se projectam "todas as 

revoltas eficazes na direcção do homem" - também espaço ontológico entre o que 

somos e o que seremos, entre, diria Oswald, a "economia do Haver" e a "economia 

do Ser"». E Benedito Nunes explicita que «transformando-se, nesse espaço, de im

pulso biopsíquico em impulso espiritual, o instinto antropofágico tende à sua própria 

negação como vontade de poder, na medida em que ele próprio conduz à utopia, e 
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na medida em que utopia significa a absorção, na liberdade e na igualdade, da vio

lência geradora dos antagonismos» (ob. cit.: 38). 

Será por isso que os tiranos nunca gostaram da utopia! 

Uma terceira ideia fundadora de Nuestra América comporta, para S. Santos, 

uma componente epistemológica forte. Para ser construída sobre as suas fundações 

mais genuínas, tem que se apetrechar de um conhecimento genuíno. Ignorá-las ou 

desdenhá-las ajudou justamente os tiranos a aceder ao poder, tal como fez crescer a 

arrogância dos Estados Unidas da América em relação ao resto do continente (e não 

só). Mais do que importar ideias estrangeiras, importante é descobrir as realidades 

específicas, mas a partir de uma perspectiva latino-americana: um conhecimento si

tuado. Citando Marti: "Numa república de índios, os governadores aprendem índio". 

Uma quarta ideia - já desenvolvida por S. Santos (2002a) em Entre Próspero 

e Caliban: Colonialismo, Pós-colonialismoe Inter-identidade, usando o autor as per

sonagens de The Tempest de Shakespeare, para significar que a zona de contacto 

colonial se constitui entre o "civilizado" (Próspero) e o "selvagem" (Caliban) - é a 

América de Caliban e a América de Próspero. No texto atrás referido, S. Santos dife

rencia o discurso colonial - assente na polaridade entre o colonizador (Próspero) e o 

colonizado (Caliban) - do discurso pós-colonial - que salienta a ambivalência e a hi

bridez entre ambos, já que, não sendo independentes um do outro, não se pode 

pensar um desligado do outro. 

A identidade matricial da modernidade ocidental - Próspero/Caliban, civiliza

do/selvagem - reproduziu-se inicialmente pela negação total do outro e depois pela 

disputa com a identidade subalterna do outro. Do ponto de vista do diferente superi

or, «a identidade dominante só se transforma em facto político na medida em que 

entra em disputa com identidades subalternas. É este o facto político que hoje desi

gnamos por multiculturalismo» (S. Santos, 2002a: 47). 
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Recorrendo a Memmi e Fanon (este último influenciado por Freud, tal como 

Oswald de Andrade o foi), estes dão conta de que o vínculo entre colonizador e co

lonizado é dialeticamente destrutivo e criativo. O primeiro é convertido num ser 

opressivo, apenas preocupado com os seus privilégios e a defesa destes; o segun

do, numa criatura oprimida, cujo desenvolvimento é interrompido e cuja derrota se 

manifesta nos compromissos que aceita. A corrente que os une é o racismo, toman

do no primeiro a forma de agressão e no segundo a forma de defesa (ob. cit.: 32). E 

recorre também a Bahbha para quem a ambiguidade das representações coloniza

dor/colonizado se evidenciam no esteriótipo, no qual, a construção das diferenças, 

sobretudo racial e sexual, encontra a estratégia discursiva colonialista mais destaca

da, na sua profunda ambivalência de conhecimento e representação, em que os re

versos dos seus elementos negativos são também os seus elementos constitutivos. 

Assim, o preto é simultaneamente o selvagem e o criado mais digno e obediente -

avançando o autor com mais exemplos desta ambivalência. 

Entretanto, «a tradução, que possibilita a comunicação cultural, mina toda a 

ideia de essencialismo de uma cultura original e pura, e é por isso que o conceito de 

hibridez, inspirado em Bakhtine, assume uma posição tão central» (ob. cit.: 32). S. 

Santos argumenta que, ao subverter os essencialismos, a hibridez pode alterar as 

relações de poder entre os sentidos dominantes e os sentidos dominados, criando-

se abertura, pela descredibilização das representações hegemónicas e, ao fazê-lo, 

desloca o antagonismo de tal modo que ele deixa de sustentar as polarizações pu

ras que o constituíram. 

Afirmando a influência de Lacan, Derrida e Barthes no pensamento pós-

colonial, S. Santos explicita que a enunciação cultural cria uma temporalidade pró

pria e é ela que torna possível a emergência de modernidades alternativas através 

de "traduções pós-coloniais". «A própria luta de libertação anti-colonial é híbrida e 

assente na tradução, não se sustentando nem em ancestralidades pré-coloniais, 

nerín na imitação pura e simples dos ideais liberais ocidentais» (ob. cit.: 33). E aqui 

pode parecer S. Santos entre o Manifesto de Andrade e o "contra-Manifesto" de 
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Graça Aranha, na sua conferência O Espírito Moderno, meses depois da publicação 

do Manifesto Pau-Bras\\: Recuperar a imaginação brasileira, «reactivando a nossa 

herança latina para sobrepô-la ao fundo mítico que nos legaram o tupi e o africano 

escravo, eis o que, a juízo de Graça Aranha, se tornava necessário, a fim de que 

pudéssemos alcançar, através da emoção estética, a integração no cosmos e o es

tado de alegria que transcende o terror primitivo pelo sentimento de identidade com 

o universo, sem o qual o povo brasileiro prolongaria a sua impotência diante da Na

tureza tropical. Ser brasileiro não significa ser bárbaro (sublinhado meu), afirma 

Graça Aranha (...)» (Prefácio a A Utopia Antropofágica - Benedito Nunes: 21). Mas 

este intencional sublinhado fará a diferença. «A construção da diferença exigiu a cri

ação de um esteriótipo do colonizado como o selvagem ...» diz S. Santos (2002a: 

32), recorrendo a Fanon. Ora "ser bárbaro" não andará longe de se enquadrar nesse 

mesmo campo semântico. 

A achega concretizadora dessa hibridação dá-a Darcy Ribeiro em O Povo 

Brasileiro, numa tão lúcida quanto sentida análise da construção desse "ser brasilei

ro" - «Não se iluda comigo o leitor. (...) Não procure aqui análises isentas. Este é um 

livro que quer ser participante, que aspira a influir sobre as pessoas (...)» (p. 17). 

Nele, fala de povo novo, surgido da confluência, do entrechoque e do caldeamento 

do invasor português com índios e negros africanos, uns e outros aliciados como es

cravos. Nessa confluência confrontam-se e fundem-se matrizes raciais e tradições 

culturais distintas, e formações sociais desfasadas, dando lugar a um povo novo, 

num novo modelo de estruturação societária; a uma macroetnia, sem que a unidade 

étnica base signifique nenhuma uniformidade, até porque, sobre ela, actuaram três 

forças diversificadoras (ob. cit.: 20ss). Só que, aqui, por um lado, «essa unidade 

resultou de um processo continuado e violento de unificação política, logrado 

mediante um esforço deliberado de supressão de toda a identidade étnica e de 

repressão e opressão de toda a tendência virtualmente separatista» (ob. cit.: 23); por 

outro «a façanha que representou o processo de fusão racial e cultural ao nível, 

aparentemente mais fluido, das relações sociais, opõe à unidade de um 

denominador cultural comum, com que se identifica um povo de 160 milhões de 
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habitantes, a dilaceração 

desse mesmo povo» pela mais cruel estratificação social (ob. cit.: 24). 

A América de Próspero está no Norte mas também no Sul, nas elites intelec

tuais e políticas que rejeitam as raízes índias e negras e olham para a Europa e para 

os Estados Unidos da América como modelos a serem imitados e para os seus paí

ses com as "palas" etnocêntricas que distinguem civilização e selvajaria bárbara -

afirma S. Santos em Nuestra América. É contra este mundo de Próspero que 

Oswald de Andrade se manifesta com o seu instinto caraíba. E S. Santos não resiste 

ao apelo do Manifesto Antropofágico: 

«Contudo, não foram as cruzadas que vieram mas antes os 
mandatários de uma civilização que nós estamos agora a de
glutir, porque nós somos fortes e vingadores como o Jabuti... 
Nós não tínhamos especulação mas tínhamos magia. Nós tí
nhamos política que é a ciência da distribuição. Um sistema 
social planetário... Antes dos Portugueses descobrirem o Bra
sil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.» 

(O. de Andrade in S. Santos, 2002: 196) 

Uma quinta ideia básica em que S. Santos assenta o projecto Nuestra Améri

ca é que o seu pensamento político, longe de ser nacionalista, é antes internaciona

lista, e é fortalecido por uma instância anti-colonialista e anti-imperialista dirigida 

para a Europa no passado e agora para os Estados Unidos da América. A esse res

peito, Darcy Ribeiro (1995) é, mais uma vez, esclarecedor: «Nosso destino é nos 

unificarmos com todos os latino-americanos por nossa oposição comum ao mesmo 

antagonista, que é a América Anglo-Saxónica, para fundarmos a Nação Latino-

Americana sonhada por Bolíver» (p. 454). E vale a pena avançar um pouco mais no 

pensamento deste autor, que, num assomo de optimismo, vê na sociedade brasileira 

uma nova Roma tardia e tropical, lavada em sangue negro e sangue índio, destinada 

a criar uma explêndida civilização mestiça e tropical, mais alegre, porque mais sofri

da; melhor, porque incorpora em si mais humanidades; mais generosa, porque aber-
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ta à convivência com todas as raças e todas as culturas. «Nações há no Novo Mun

do - Estados Unidos, Canadá, Austrália - que são meros transplantes da Europa 

para amplos espaços de além-mar. Não apresentam novidade alguma neste mundo. 

São excedentes que não cabiam mais no Velho Mundo e aqui vieram repetir a Euro

pa, reconstituindo suas paisagens natais para viverem com mais folga e liberdade, 

sentindo-se em casa. É certo que às vezes se fazem criativos, reinventando a repú

blica e a eleição grega. Raramente. São, a rigor, o oposto de nós» (ob. cit.: 454). 

Sem uma ("conveniente") compreensão desse antagonismo, fala-se da preguiça, 

atribuída ao índio e ao negro fujão. «Tudo isto é duvidoso demais, frente ao facto do 

que aqui se fez» (ibid). A causa do descompasso deve ser buscado, antes, na orde

nação da sociedade, estruturada contra os interesses da população, desde sempre 

sangrada para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. «Não há, nunca hou

ve, aqui, um povo livre, regendo o seu destino na busca da sua própria prosperida

de. O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores explorada, humilhada e 

ofendida por uma minoria dominante, espantosamente eficaz na formulação e manu

tenção do seu próprio projecto de prosperidade», sempre pronta a esmagar o mais 

leve sinal de ameaça de reforma da ordem social vigente (ob. cit.: 451, 452). 

Para Marti - diz S. Santos (2002b) - a proclamação da igualdade implica a 

luta contra a diferença desigual. A única canibalização da diferença, legítima (a an

tropofagia de Andrade), é a do subalterno porque, apenas através dela, o Caliban 

pode reconhecer as suas próprias diferenças face às diferenças desiguais impostas 

sobre ele. «Por outras palavras, o antropófago de Andrade digere de acordo com a 

sua própria coragem (to his own guts)» (p. 197). 

Ao expor os princípios gerais preliminares para uma nova lei cosmopolita, S. 

Santos deixa claro que Nuestra América é um conjunto de projectos políticos e o 

compromisso com os objectivos neles contidos. 
Projectu é antecipação e possibilidade... para um fazer com raiz de sonho. 
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Mas, Nuestra América é, antes de tudo, uma forma de subjectividade e de so

ciabilidade, que o mesmo é dizer, um modo de ser e de viver permanentemente em 

trânsito, cruzando espaços fronteiriços, no risco com o qual viveu e fortaleceu um ní

vel muito baixo de expectativas estabilizadas, «em nome de um optimismo visceral, 

face a uma potencialidade colectiva» (ob. cit.: 197). Provavelmente, o outro lado do 

sofrimento infligido, a produzir "resiliência". 

A ilustrar esse optimismo, Marti e Andrade - o primeiro, a afrontar o pessi

mismo cultural do "fin de siècle": "um governante, numa nova nação, quer dizer um 

criador"; o segundo exclamando: "a alegria é a contra-prova". E também nisto S. 

Santos encontra sustento para o seu "optimismo trágico". 

É sobre a condição pouco definida e, de certo modo, mestiça, do barroco, que 

S. Santos desenha a trama de uma nova lei cosmopolita. Do ponto de vista histórico, 

o barroco corresponde a situações políticas com um centro do poder fraco, pelo que 

o seu carácter aberto e inacabado permite a autonomia e a criatividade das margens 

e periferias. A sua excentricidade leva o centro a reproduzir-se como margem: «uma 

imaginação centrífuga que se torna mais forte, à medida que vamos das periferias 

internas do poder europeu para as periferias externas da América Latina» (ob. cit.: 

198) - Portugal e Espanha: o Sul do Norte. 

«A subjectividade barroca vive confortavelmente com a suspensão temporária 

da ordem e dos cânones» (S. Santos, 2000: 332). Daí a sua adequação ao tempo 

que vivemos: um tempo suspenso, indeciso dos seus percursos de futuro. 

O século americano Nuestra América foi um século de possibilidades contra-

hegemónicas, muitas delas - segundo S. Santos - seguindo a tradição de outras do 

século XIX, depois da independência do Haiti. É no âmbito das possibilidades con-

tra-hegemónicas do século XXI que novos manifestos ganham sentido. 

S. Santos vê na continuação da simbólica Nuestra América, uma vontade 

utópica de emancipação, uma possibilidade de contra-hegemonia, na condição da 

sua desterritorialização e transformação na metáfora da luta das vítimas da globali

zação hegemónica, onde quer que se encontrem, Norte ou Sul, Este ou Oeste. (Que 
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melhor ideia de universalidade?) Vítimas da desumanidade capitalista e imperialista, 

de todos os países, uní-vos. 

Mas a esta condição, exigida por S. Santos, não é estranha a sua posição 

crítica face aos estudos pós-coloniais que negligenciam a economia política e o po

der económico de classe. Descurando uma posição sobre o capitalismo mundial e, 

por isso, passando em claro as suas recentes transformações, esses estudos des

conhecem os novos colonialismos. Segundo Ahmad, a ausência gritante dos pro

blemas de classe, na crítica pós colonial, deriva do facto de os estudos pós-coloniais 

serem produto de uma classe intelectual e académica que ignora os problemas soci

ais reais ou não está interessada neles (Ahmad, 1995 in S. Santos, 2002a: 40). A 

distância é entre o saber e o sentir que é saber, tornado quase visceral. Quanto dos 

recuos sociais inexplicados, ou sempre explicados na conformidade do poder que os 

produziu, se não devem à segurança intocável desse primeiro saber? Porque, afinal, 

quem é que acaba sempre por ter a voz? E não resisto a Bourdieu e à questão ma

tricial do mercado linguístico, ou seja, às questões da linguagem e do poder: 

«As variações da forma do discurso e, mais precisamente, o 
grau em que ela é controlada, vigiada, castigada, em forma de
pendem assim, por um lado, da tensão objectiva do mercado, 
ou seja, do grau de oficialidade da situação e, no caso de uma 
interacção, da amplitude da distância social (na estrutura da 
distribuição do capital linguístico e das outras espécies de capi
tal) entre o emissor e o receptor ou os seus grupos de pertença 
e, por outro lado, da "sensibilidade" do locutor a essa tensão e 
à censura que ela implica ...» (Bourdieu, 1998: 71). 

I 

É por isso que a questão do papel dos académicos e dos intelectuais bem 

podia retornar a forum bem vivo de discussão. Algures, ouvi de S. Santos que, "nos 

fóruns da tradução, onde se sente a necessidade de actualização do papel do 

intelectual, enquanto facilitador da comunicação (?)98, não há um sujeito que decide. 

Há a emergência de sinergias que se descobrem". Porque as coisas se 

complexíficaram e, sabendo nós que não é essa "classe intelectual e académica" 

Não estou certa de ter sido esta a palavra. 
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que vai estar na 

frente das grandes transformações, será também de esclarecer, a partir de que fac

tores se espera a emergência dessas sinergias. Isto para tentarmos, de facto, sair 

das formas, de aparência nova, que toma a «discussão nos salões que deram tanta 

vida à cultura latino-americana nas primeiras décadas do século XX» (S. Santos, 

2002b). Lá, como cá. Para a atenção a esse esclarecimento, S. Santos dá-nos a ga

rantia de um habitus que, como bem se sabe, não explicando tudo, não é, de modo 

nenhum, negligenciável. 

Quanto à questão mais específica do poder, Luiza Cortesão (2001), numa 

alusão a Murphy (1982), refere que «o exercício do poder, por parte de grupos do

minantes, pode manifestar-se sobre os grupos ou indivíduos dominados através da 

emissão de ordens, de directrizes que terão de ser obedecidas, também pela possi

bilidade de manipular situações e actuações (sem ter necessidade de recorrer a uma 

ordem directa) (...)» (p.281). Dando expressão ao carácter oportunista que pode re

vestir esse exercício de poder (e a "classe intelectual e académica", referida por 

Ahmad, não está à margem disso), em continuação, a autora explicita que o poder 

se efectiva «ainda através da capacidade de "tirar proveito" de situações que ocor

rem, muitas vezes à custa de iniciativas e esforços de outros, sem que nelas inter

venham directamente» (ibid). 
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I 

8.6. 
Raisons d'agir 

O Manifesto Comunista é, para S. Santos (2002b), um dos marcos da moder

nidade ocidental: em poucas páginas e com uma clareza inultrapassável, 

Marx e Engels oferecem uma perspectiva global da sociedade do seu tempo, uma 

teoria geral do desenvolvimento histórico e um programa político a curto e a longo 

prazo. E sublinha, por um lado, a manutenção da sua actualidade - «os infernos so

ciais denunciados pelo Manifesto são hoje tão graves como então» (ob. cit.: 209); 

por outro, os seus erros de previsão - o capitalismo não sucumbiu às mãos dos ini

migos que ele próprio criou. E a estratégia para a construção de uma sociedade sem 

classes falhou completamente, não conseguindo gerir-se e fortalecer-se de modo a 

sobreviver à pujança do ataque virulento, sem tréguas, capitalista. [Pensando re

trospectivamente em todas as experiências tentadas, será que havia alguma possibi

lidade? Que aconteceu com o cristianismo? Ou achar-se-á que o riquíssimo e pode

rosíssimo Estado do Vaticano é dele, ainda que longínqua, emanação? «Tal como o 

movimento proletário moderno, o cristianismo era, na sua origem, expressão! dos 

oprimidos e apresentava-se primeiramente como a religião dos escravos, dos po

bres, dos homens privados de direitos e dos povos subjugados. Ambos os movimen

tos, o cristianismo e o socialismo, pregam o fim imediato da escravidão e da miséria: 

o primeiro projecta esta libertação no Além - o que era inevitável dadas as condi

ções históricas da época; o segundo situa-se neste mundo, e concebe a libertação 

mediante uma transformação da sociedade. Ambos são perseguidos, e os seus par

tidários proscritos e submetidos a leis de excepção como inimigos - uns do género 



448 

humano, outros da ordem social» (Friedrich Engels - Contribuição Para a História do 

Cristianismo Primitivo: 5, 6)]. 

O capitalismo levou, portanto, a melhor e os últimos sucessos do movimento 

proletário, «nomeadamente nos países mais desenvolvidos, consistem mais em hu

manizar do que em ultrapassar o capitalismo» (S. Santos, 2002b: 209). E S. Santos 

(por certo, ciente de que os bens simbólicos têm uma força não descurável, que nem 

sempre obedece aos cálculos da razão instrumental económico-política) aposta na 

criação de condições para vários manifesto com um potencial agregador de todas as 

forças progressistas do mundo: «todos os que não se reconciliam com o fascismo 

societal, que não o vêem como inevitável, e que lutam por alternativas» (ibid). 

Nesse sentido, avança com os cinco temas para os Novos Manifestos, que, 

no seu entender, têm maior potencial para construir globalizações contra-

hegemónicas para as próximas décadas. E aqui, de algum modo, mais uma vez se 

evidencia o exercício de "cabotar". Tão depressa nos confrontamos com a quase cir

cunscrição à "humanização do capitalismo" - cautelosamente, «uma economia de 

mercado é possível e, dentro de limites, mesmo desejável». (Quais são os limites? 

Quem os determina e sob que regulação?); como com - «Pelo contrário, uma socie

dade de mercado é impossível e, se possível, seria moralmente repugnante e verda

deiramente ingovemável, muito próximo do fascismo societal» (ob. cit.: 210). 

Eu suponho compreender esta separação que S. Santos nos propõe, já que, 

como podemos extrair do próprio O Capital, uma economia mercantil e monetária 

não é, por si só, capitalismo. O capital é dinheiro com a particularidade de garantir 

mais dinheiro ao seu titular. Ora, como a troca de mercadorias só por si não gera di

nheiro (as mercadorias trocam-se pelo seu valor e o dinheiro não pode sair acresci

do ao servir de intermediário na troca dos produtos do trabalho, não sendo na circu

lação das mercadorias que o dinheiro se transforma em capital, se bem que seja aí 

que isso se manifesta), o acréscimo que se traduz nos lucros, nas rendas e nos ju

ros1, só pode provir de uma mercadoria que tenha a capacidade de gerar mais valor 

do que o seu próprio valor: a força de trabalho. É na sua compra que se esconde a 
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transformação do dinheiro em capital. E será aí que, na indefinição espacio-temporal 

e má convivência com a rigidez canónica de uma subjectividade e sociabilidade bar

rocas, Nuestra América opera no sentido de uma nova "lei natural" cosmopolita, de 

oposição a esta mercadorização do corpo e da alma. Eu entendo. Mas, realistica

mente, como princípio, embarcar numa (a economia de mercado), não será uma 

operação de altíssimo risco para a evitação da outra (a sociedade de mercado)? É 

claro que as iniciativas com que ilustra esta possibilidade - p. ex., invasões de terras 

pelos Sem Terra - dão o sentido da transgressão, do para lá dos limites que, confi

gurando a negação de uma sociedade de mercado, convive mal (me quer parecer) 

com uma economia de mercado, que sabemos aonde sempre tem acaba por ir dar. 

Mas são estes os cinco temas a referir muito sucintamente: 

Democracia participativa, fazendo apelo a uma sociologia das ausências 

que reabilite modelos de democracia os quais, coexistindo com o modelo hegemóni

co, foram por ele marginalizados e desacreditados; 

Sistemas de produção alternativos, com a produção e distribuição não 

capitalista de bens e serviços, apoiados por, 

Justiças multiculturais emancipatórias e cidadania, tornando, através da 

tradução, mutuamente inteligíveis as diferentes "linguagens" em que se expressa a 

dignidade humana. 

A aspiração ao multiculturalismo e à auto-determinação - diz o autor - toma, 

em muitos casos, a forma social de uma luta pela justiça e cidadania, envolvendo a 

exigência de formas alternativas de lei e de justiça, sendo o conceito de "cidadania 

multicultural" o lugar privilegiado sobre o qual construir, na implicação mútua, a re

distribuição e o reconhecimento defendidos neste artigo; 

Biodiversidade, conhecimentos rivais e direitos de propriedade intelec

tual que, do ponto de vista epistemológico é o tópico no qual o choque entre conhe

cimentos rivais é mais evidente e, eventualmente, desigual e violento, se bem que 

todos os outros temas tenham uma dimensão epistemológica, uma vez que procla-
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mam a validade de conhecimentos que foram descartados pelo conhecimento cientí
fico hegemónico. 

É neste tópico que a igualdade e a diferença são os tijolos de novas exigênci
as epistemológicas mestiças; 

Novo internacionalismo operário que, em formas ainda muito precárias, 

confronta a lógica do capitalismo global no seu próprio terreno privilegiado - a eco

nomia - , dependendo, por isso, o seu sucesso, das ligações extra económicas que 

fqr capaz de construir, nomeadamente em torno dos outros quatro temas. Aliás, 

como S. Santos deixa claro, nenhum deles, isoladamente, teria sucesso na condu

ção das sub-políticas emancipatórias transnacionais ou da globalização contra-

hegemónica, salientando a tradução e o trabalho em rede para a sua consecussão e 

apontando também a consumação dessas sub-políticas, através da proliferação de 

esferas públicas locais/globais, nas quais os estados/nações são importantes parcei

ros mas não exclusivos administradores/distribuidores de legitimidade ou de hege

monia (S. Santos, 2002b: 212). 

O facto de os cinco temas seleccionados pelo autor, como terreno de experi

mentação e testagem de uma nova política cultural, que pontua em favor de uma 

nova "lei natural" cosmopolita, ter profundas raízes na América Latina, justifica, de 

um ponto de vista histórico e político, a expansão simbólica da ideia de Nuestra 

América, tornada possível pela sua interpretação metafórica. 

Revisitando a trajectória de Nuestra América e a sua consciência cultural - o 

ethos barroco - , como num jogo de espelhos (tão caro ao autor), S. Santos revisita-

se e, em pura reflexividade, devolve-nos um pensamento que é, ele mesmo, agên

cia. 

Passageira dessa viagem, onde os tempos convencionados se fundem numa 

só dimensão, a do imparável movimento para a frente, nela também, de algum 

modo, me revisito. Por isso também (inesperadamente), este é o texto-remate (sem

pre provisório) deste trabalho. 
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Desse itinerário consta a reconstrução de formas de sociabilidade e de sub

jectividade que podem ser interessantes e capazes de se confrontar com os desafios 

postos pelas globalizações contra-hegemónicas. Mas, «para que não se repitam as 

frustrações do último século, a expansão simbólica (tornada possível por uma inter

pretação metafórica de Nuestra América) tem que dar um passo mais em frente e in

cluir o mais esquecido tropo dos mitos de Nuestra América: Ariel, o espírito do ar» 

(ob. cit.: 213). 

Ainda o poeta a dar-nos o valor interpretativo/compreensivo dos mitos, em 

fecundas metáforas onde se busca sentido "no que não tem sentido"; ainda o poeta 

a acalentar-se nos grandes mitos, para neles nos dar melhor a ver o sociólogo. 

Descrevendo o versátil panorama interpretativo das relações Próspero-

Caliban, com Ariel entre o escravo e o mercenário, a acabar em intelectual perma

nentemente em crise, S. Santos, não esquecendo que Nuestra américa é olhada 

por si própria, predominantemente, como Caliban, em constante e desigual luta con

tra Próspero, dá-nos a sua própria interpretação, em três possibilidades. É assim 

que, em abono de uma nova identificação simbólica para Ariel, funcional à promo

ção de um ideal emancipatório Nuestra América, o apresenta como anjo barroco, 

passando por três transfigurações: 

Na primeira, o mulato Ariel de Aimé Césaire (intelectual sempre em crise), re

presenta a transculturação e o multiculturalismo, a mestiçagem em carne e espírito 

(como diria Andrade), na qual se inscreve a possibilidade de tolerância inter-racial e 

o diálogo intercultural. «O mulato Ariel é a metáfora de uma síntese possível, entre 

reconhecimento e igualdade» (ob. cit.: 214); 

A Segunda, é o intelectual de Gramsci, que exercita a auto-reflexividade, no 

sentido de saber de que lado está e para o quê se pode contar com ele. Este Ariel 

está, inequivocamente, do lado de Caliban e de todos os oprimidos do mundo, e 

guarda constante auto-vigilância epistemológica e política. É o intelectual treinado na 

universidade de Marti, diz Sousa Santos, com isso dizendo tudo; 
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A terceira configuração é mais complexa. Como mulato e intelectual orgânico, 

Ariel é uma figura de intermediação. E o autor identifica-o com alguns países (Brasil, 

México, índia) nessa função: como tem defendido, no actual contexto da economia 

mundial, o potencial das populações destes países para se comprometerem com 

sub-políticas transnacionais emancipatórias e, deste modo, com globalizações con-

tra-negemónicas, depende da sua própria capacidade de se transfigurarem num Ari

el inequivocamente solidário com Caliban. «A tarefa política mais importante das 

próximas décadas, reside nessa transfiguração simbólica, dela dependendo a possi

bilidade de um segundo século Nuestra América com muito mais sucesso que o pri

meiro» (ibid). 

Metaforicamente cogitando, para a determinação exigível para tão alta em

presa, a alguém ("entre o escravo e o mercenário", ou "intelectual permanentemente 

em crise") a quem ainda se pergunta "de que lado está", aonde a convicção para 

mediar tão desmesurada causa com a força de fazer sua a experiência de sofrimen

to dos outros? 

É que (reconhecendo-me na ambivalência), não deixo de ter presente a des

crição do esquecimento de si do povo brasileiro, face aos modos internos e interna

cionais da sua dominação, feita por Darcy Ribeiro, e aqui trazida anteriormente. Por 

outro lado, o "Orçamento Participativo" de Porto Alegre, os "Sem Terra", não são 

uma ficção. E Chico Mendes, também não. 

«Se é actualmente importante, se não necessário, que um certo número de 
investigadores independentes se associem ao movimento social, é porque es
tamos confrontados com uma política de globalização. (Digo propositadamen
te "uma política de globalização", e não falo de "globalização" como se de um 
processo natural se tratasse!). Esta política é, em grande medida, mantida em 
segredo no que se refere à sua produção e à sua difusão. 

(•••) 
Outra característica desta política é ser, em certa medida, produzida por 

investigadores. A questão que se coloca é saber se aqueles que, por via do 
seu conhecimento científico, podem antecipar as consequências desastrosas 

' desta política podem e devem permanecer silenciosos. 
(...) 
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Ainda é tempo de sacudir os governos sociais-democratas, perante os 
quais os intelectuais são cegos, sobretudo quando essa cegueira lhes permite 
ter acesso a todo o tipo de benefícios sociais. 

(...) 
As actividades dos movimentos sociais recorrem à eficácia simbólica, que 

depende, em certa medida, do empenhamento pessoal daqueles que se ma
nifestam; um empenhamento pessoal que é também um empenhamento cor
poral. Toma-se necessário correr riscos... É preciso desenvolver acções, 
ocupações de locais, etc. Isto exige simultaneamente imaginação e coragem. 

(...) 
Qual pode ser o papel do investigador em tudo isto? O de trabalhar para 

uma invenção colectiva das estruturas colectivas de invenção que fará nascer 
um novo movimento social, ou seja, novos conteúdos, novos objectivos e no
vos meios internacionais de acção». 

Pierre Bourdieu" 

Com uma energia indomesticável, em Nuestra América também se cumpre o 

intento de activar a dupla ruptura epistemológica: 

- no re-conhecimento - a ruptura com qualquer saber que nos encerre num desti

no. Despida da ética, a ciência é apenas o soma da vida. Isto é, sem a componente 

mágica do ser a vida não poderia encontrar a forma de persistir. Perder-se-ia no va

zio até à extinção lógica da perda da necessidade em Natureza. É aí que intervém, 

em estádio de sabedoria, a faculdade de dar ao saber cenário de fantasia interpreta

tiva do quotidiano e da descoberta dos mistérios da ignorância: a arte; 

- na redistribuição - a ruptura com o paradigma societal que, exaurido da preocu

pação com o outro, se enrola sobre si mesmo num estertor entrópico que arrasta um 

insuportável sofrimento; I 

- na tradução (procura de isomorfismos) - atravassada por toda a problemática da 

linguagem que aqui tentámos trazer, enquanto importante dimensão da comunica

ção - que assegura a mediação entre um e outra (já que não se cumpre um sem a 

outra), e entre a regulação e a emancipação, ao ritmo de uma regulação transmuta

da em ponto de apoio (rampa de lançamento) e radar dos voos da emancipação. No 
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cumprimento daquilo para que o discurso de S. Santos sempre, sempre aponta: o 

cuidado com o outro. E, sentindo-lhe o sofrimento, na palavra versátil, persuasiva e 

transgressora, abraça a luta por um mundo menos cruel: "Raisons d'Agir". Na tal re

cusa da conivência, do arranjo disfarçado. Dignidade. «Elementos de que se faz a 

vagarosa teimosia dos sonhos» (Carlos de Oliveira). 
I 

Comunicar é sair de dentro de si em direcção ao outro intemporal e atópico, 

ao passo incerto da tensão reconstrutiva do que diferencia e é comum: invenção do 

outro que me inventa na imaginação do lugar eu-tu. 

Uma sociologia das ausências é esse modo poético de acordar memórias. 

Não somos nem mais nem menos do que memória. Porque o presente nem 

sequer existe. Somos a história de nós mesmos e os seus consumidores. Petulância 

é pensar que valemos ou projectamos algo para além do círculo fechado onde so

mos, ao mesmo tempo, objecto do meio que é suposto ser o nosso (re)formador. Ilu

são é pensar que História é uma linha desenhada apenas pela fatalidade e que os 

saltos que a transfiguram são simples acasos caídos, por inconsequência, entre uma 

necessidade e outra. Memória é a experiência de muitos sujeitos tornada vértice e 

cadinho de acontecimentos e sensações próprios e alheios. É na memória, no recor

dar consciente e pragmático, que tenho oportunidade de me (re)conhecer, sem má

goa ou azedume ou arrependimento. Não se pode renegar, impunemente, o que nos 

faz crescer. 

É um lugar ao sul, um lugar onde 

a cal 

99 Última intervenção pública de Pierre Bourdieu, por ocasião de um encontro com os sindicatos e 
os investigadores gregos, em Atenas, entre 3 e 6 de Maio de 2001, sob a égide da associação Rai
sons d'Agir e publicado, como texto inédito, no Le Monde Diplomatique de Fevereiro de 2002. 
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amotinada desafia o olhar. u 

68/69. Lugar ao sul, pintado de cal e coberto de céu e de silêncio. 

Caia e Nave Longa. A escola. 

A escola. Classe das meninas. Um ar muito arranjado nas batas de um bran

co insistente e persistente. 

Por ali as estações caíam à margem do drama humano que se sofria numa 

raiva surda - surda, não porque não gritasse num infernal silêncio, mas porque se 

continha guardando-se para deuses a haver. 

O Inverno antecipado foi entrando por nós adentro. Um dia atrás do outro ia 

pondo a nu o que nenhuma bata branca podia esconder. 

Vinda da cidade próxima, eu chegava à escola pelas nove horas. 

A meio da manhã uma criança, de súbito, aquietou-se e, lívida, estava a des

maiar. Assustada, corri a pedir ajuda à colega do lado (a dos rapazes), que há anos 

ali tinha o seu lugar. E, muito calmamente, muito naturalmente (nem precisava de 

ver), diagnosticou e prescreveu: - Vá ali à lojinha, compre cacau e pão, e dê-lhe. Va

se habituando. É fome. 

Tudo nos faz crescer. Por mais insignificante que pareça, nas suas dimen

sões humanas, um qualquer acto perturbador da rotina, uma anedota ou uma lágri

ma, nela encontraremos sempre uma causa qualquer, nem que a causa seja, por 

contradição, um mero acaso. 

Lugar ao sul- poema de Eugénio de Andrade 
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BIBLIOGRAFIA SUMARIA 

Olhando agora assim para o trabalho, no seu todo, pareceu-me, sem grapdes 

riscos decorrentes da "pertença", poder nele ver uma afirmação da transversalidade 

das ciências da educação, centrada num bom pretexto para essa afirmação: Boa

ventura de Sousa Santos. 

A Bibliografia é disso um testemunho. 
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Errata 

Pag. 131 - A última linha da página está, por desformatação na impressão, sobre o traço de 

separação de nota de rodapé, não se tratando de um sublinhado . 

Pag. 196 - Por desformatação na impressão, a partir da oitava linha deve ler-se: 

supomos engajados. 

Não há descrição sem interpretação e quem analisa está nela envolvido. 
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