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Para Apolo de Souza Sá e Dagmar Fonseca Souza, com estima, encantamento, 
agradecimento, esperança... 

 
 

E tal ensinamento passa pelas narrativas. Para que as crianças compreendam, se encantem e 
se entusiasmem, é melhor, afirmo, escolher um herói que viaja, explora e encontra obstáculos 

extraordinários... Eis então um projeto triplo: o conjunto das explorações espaciais, o conjunto do saber, 
mais as narrativas pedagógicas cujo interesse sustentado transmite saber e paixão pelas aventuras de 

exemplos escolhidos1. 
 
 

Também precisamos de uma ética coletiva diante da fragilidade do mundo2. 

                                                           
1 Serres, 2007, p. 31. 
2 Id., 1991, p. 94 
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Neste mundo, tudo dorme. Pelos outros 
mundos, todos os solitários estão em vigília. Onde se pode 
respirar um ar mais vivo? Os adormecidos se associam no 
mundo comum. Em outros cantos se dispersam os atentos. 

Assim, quando penso, realmente só penso num 
e por um desses outros mundos, onde só vivem e passam, 
onde existem apenas vigilâncias. A verdade, o 
pensamento, o sentido, a própria atenção se ganham sobre 
um espaço e obriga, gradualmente, à virtuosidade. 
Instigadora, instintiva, professora, só ela, como a fome, nos 
ensina o que é preciso saber. O resto sequer merece o 
nome saber. O verbo educar significa exatamente conduzir 
a algum lugar para o exterior, para fora deste mundo: 
aparelhar. Aqui, eu adormeço, neste mundo eu repouso. 
Aqui jaz3. 

 

                                                           
3 Id., ib., p. 131. 
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RESUMO  

A presente dissertação aborda o pensamento de Michel Serres em sua variada e peculiar manifestação crítica, 

mestiça e contemporânea. Aqui as discussões se pautam em especial referência a Arlequim, personagem 

que encarna importantes pontos da filosofia de Serres e contribui, significativamente, para quebrar os 

contornos duros das filosofias tradicionais. Inicialmente, o texto faz uma síntese de seu pensamento, 

sobretudo considerando sua fluência e confluência com a emergência do novo. Na sequência, aborda 

questões pertinentes ao autoritarismo científico, ao conhecimento fragmentado e, na esteira dos objetivos do 

filósofo das narrativas, corrobora para a proposição de uma fundamental mestiçagem entre as ciências e as 

humanidades. Também se faz nas linhas e entrelinhas desta dissertação uma crítica à educação tradicional 

sem, contudo, desconsiderar a emergência das novas tecnologias e suas implicações no contexto da 

sociedade contemporânea. Subsequentemente, propõe-se uma educação mestiça, baseada nos ideais 

pedagógicos de Serres concatenados com as transformações do mundo e do homem em suas topologias 

histórica, cultural e antropológica, isto é, em contraposição à fixidez da educação tradicional. Por último, o 

texto salienta a sua predileção pela invenção e reinvenção, ao passo que critica o ideário pedagógico que 

limita ou inibe a inventividade, ainda, nas atuais salas de aula. Neste seguimento, esta dissertação é também 

um convite à reflexão sobre as interferências da ciência no curso da natureza, quando então, a filosofia 

mestiça de Serres, filósofo amante do mito e das narrativas, se presta à construção de uma educação de 

caráter ecológico e voltada para a promoção da paz entre os homens e destes com o mundo.  

Palavras-chave: Arlequim. Mestiçagem. Ciência. Educação. Paz.  
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ABSTRACT 

This dissertation approaches Michel Serres’ thoughts on its peculiar and varied critical, mixed and 

contemporary manifestation. Here the discussion is supported by special references to Harlequin, character 

that lives important moments from Serres’ philosophy and significantly contributes to break the traditional 

philosophy’s strict edges. At first, the text synthesizes his thoughts, especially considering its flow and 

confluence with the emergency of new. In the sequence, the text approaches relevant issues to the scientific 

authoritarianism, to the fragmented knowledge and, following the objectives from the narrative philosopher, 

supports the proposition of a fundamental mixing between science and humanities. A critic about the traditional 

education without disregarding the emergency of new technologies and its results in the modern society’s 

context is also present in between the lines of this thesis. Subsequently it is proposed a mixed education, 

which is based on Serres’ pedagogical ideals linked to the changes of the world’s and mankind’s historical, 

cultural and anthropological topologies, so, in a counterpoint to the fixture of traditional education. At last, the 

text emphasises the preference for the invention and reinvention, while it criticizes the pedagogical ideology 

that limits or inhibits the creation, yet, in the current classrooms. In this context, this dissertation is also an 

invitation to think about the science interferences in the course of nature while the mixed philosophy of Serres, 

a philosopher who is an enthusiast about the myth and narratives, lends itself to the construction of an 

education with ecological profile and aiming the peace promotion among the mankind and the world.  

Keywords: Harlequin. Mixing. Science. Education. Peace 
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INTRODUÇÃO 

Nenhum pensamento vale sem amor; sem ele, nada temos a dizer4. 

 

Esta dissertação foi movida pela tentativa de, ante a possibilidade de tantas 

outras, enredar uma aproximação do pensamento de Serres, com o intuito de refletir sobre 

o homem e o mundo em sua existencialidade interdependente, especialmente manifestada 

na esfera científica e educacional. Serres, homem de ideias profusas, de filosofia porosa e 

flexível, foi quem, ininterruptamente, acompanhou essa viagem pedagógica. Daí, não 

faltaram motivos para elencar questões atualmente relevantes, tal como falar de suas 

narrativas, de Arlequim, do novo, da ciência, da educação, da pedagogia, da natureza, da 

paz. Pensador de ideais inebriadas de personagens e de conceitos, de alegorias e de 

metáforas, de multiplicidade e de unidade. Enfim, autor de um pensamento maleável e 

inconcluso, em que ordem e caos se mesclam na configuração do ideal mestiço, original e 

renovador. 

Afinal, por que Serres?  

A resposta não é difícil, embora pudesse ser demasiadamente longa. Em 

princípio, foi uma escolha em conta da amplitude e da profundidade de seu discurso, bem 

como sua relevância para abordar, de forma crítica e atualizada, os principais pontos desta 

dissertação, ou seja, ciência e educação pensadas em seus desequilíbrios e possibilidades. 

É um pensador emblemático, de obra extensa e diversificada que já em primeiro momento 

insufla o leitor à repulsa ou à empatia. Chama atenção seu espírito inconformado face aos 

abusos da ciência, dos media e, de outro lado, o estancamento das práticas pedagógicas. 

Crítico tenaz da atual obsolescência da educação e contendor em relação às interferências 

inconsequentes do homem sobre a natureza.  

Para fins diversos, suas ideias abundantes se contextualizam nas diferentes 

topografias do pensamento contemporâneo. Fundador de uma filosofia perspicaz e flexível, 

solícita à reflexão sobre os principais problemas que afligem a humanidade. Corpo e 

espírito adjacentes às relações do homem com o mundo, atualmente configuradas à luz da 

ciência, das novas tecnologias e da permanente expectativa do advento do novo. Em 

síntese, tais atributos não só serviram para a concretização dessa opção como causaram 

forte identificação e simpatia às suas ideias e ideais sem, contudo, ocorrer na anulação do 

posicionamento necessariamente crítico em relação à sua filosofia, conceitos, ideias, 

                                                           
4 Id., 1995, p. 274. 
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visões. A fim do presente discurso, seus principais conceitos foram lidos e relidos, ligados 

e desligados, tramados e retalhados e, finalmente, misturados, mesclados, costurados à 

maneira como sua filosofia mestiça incita a ocorrência desse risco. Enfim, eis um discurso 

ao modo de uma contextura maleável, permeável, misturada e inconclusa.  

Em vista de discorrer sobre esse rol de assuntos, a presente dissertação é 

constituída de quatro capítulos. Inicialmente, o primeiro Capítulo, “Serres: o filósofo das 

narrativas”, confere a apresentação do seu pensamento em conformidade com as suas 

peculiaridades, contextualizações e a excepcional riqueza de seus conceitos, personagens 

e adjetivações. Ao considerar sua filosofia uma mistura de porções inexatas e imprevisíveis, 

nota-se que a ideia de mestiçagem soa inventiva e original. Sua filosofia mestiça, que não 

obedece a proporções exatas, é sempre profícua ao engendramento da invenção e do 

inesperado. 

Em movimento contínuo, com pensamento ágil e leve, transpassa a rigidez fria 

e quebradiça dos cânones filosóficos tradicionais.  Personagem vivo, Arlequim compõe as 

paisagens das suas narrativas e, coincidentemente, esse presente texto. O novo, na sua 

paisagem filosófica, nasce e renasce de uma dinâmica caótica. É motor do sonho e da 

utopia. Faz homem e mundo se tornarem outros, pois revolve ideias e verdades 

consolidadas. Ente de ideias encarnadas, Arlequim, figura excêntrica e móvel, ontem e 

hoje, convida a perceber, nas próprias contingências, o otimismo e a utopia, o anúncio e a 

denúncia, desse e de outros mundos. Neste capítulo, Arlequim e Serres formam 

circunstâncias em que personagem e conceito se mesclam e se fundem. 

Em sequência, no segundo Capítulo, “Crítica à ciência autoritária”, foram tecidas 

considerações à ciência moderna, a partir de suas práticas arbitrárias remetentes à sua 

configuração no século XVII, explicitamente criticada por Serres e pelo autor deste texto. 

Ao intento do presente capítulo, foram extraídos de suas obras elementos essenciais que 

contrapõem a ciência autoritária e sua ingerência no âmbito da sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, inquieta a ciência despreocupada com os riscos inerentes a suas escolhas 

e ações, em muitas ocasiões, inconsequentes, totalizantes e potencialmente perigosas.  

Na filosofia mestiça de Serres, é larga a preocupação com o domínio, 

praticamente indominável, da ciência sobre a natureza e o homem. Em razão disso, soma 

à sua intranquilidade o desejo de necessária contenção dessa prática. Nesse caso, vale 

considerar que a ciência nem sempre é controlada por cientistas ou por seus próprios 

interesses, estando, pois, à disposição de outras formas de poder; subserviente a situações 

que ameaçam a vida e o mundo.  Em virtude do poder que exerce sobre a natureza e, 
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irrefutavelmente, sobre o próprio homem, parece ser imprescindível demandar alternativas 

capazes de conter essa dominância. Aqui, o pensamento de Serres, entrelaçado na 

configuração do antigo com o contemporâneo, ao insistir sobre novas travessias na filosofia, 

na ciência e na educação, originalmente contribui para possível fluência e confluência dos 

saberes arbitrariamente esfacelados.  

Também é objeto dessa dissertação a fragmentação ocorrente tanto na filosofia 

quanto na ciência, sobretudo a partir do momento em que as especialidades se isolaram e 

criaram redutos da verdade reservada. Aí habitam especialistas ignorantes da totalidade do 

mundo e das questões que extrapolam a curta extensão dos seus controles. Também 

compõe esse texto a intenção de evidenciar o divórcio da verdade científica recorrente nas 

delimitações, cada vez mais assíduas e de pretensões demasiadamente imperiosas.  

Vista por esse ângulo, seja na filosofia ou na ciência, a fragmentação do 

conhecimento se tornou prática habitual e imperiosa. Essa convenção secular, ora vigente, 

faz do especialista porta-voz de determinado recorte do saber. Ainda como práxis extensiva 

na atual sociedade, muito se prestigia o domínio das especialidades consubstanciadas na 

fragmentação, na discriminação e na hierarquização dos saberes. No seguimento desse 

caso, a filosofia, em defesa do status do saber absoluto, inibiu a liberdade inventiva; ação 

dissonante em relação à multiplicidade e à diversidade reclamadas por Serres.  

Em contraproposta à concepção da ciência autoritária, fragmentada e 

dominante, nas circunstâncias dessa dissertação, aventou-se o ideal da ciência mestiça. 

Nessa acepção, todas as formas de conhecimento podem dialogar entre si e, daí, se 

fazerem complementares e compreensivas. É nesse entendimento que o saber mestiço, 

certamente, caracteriza nova relação do homem com seus semelhantes e com o mundo. 

Em consequência da terceira instrução, original e substancialmente, se engendra a 

superação do isolacionismo das especialidades ordinárias nas universidades, nos 

laboratórios ou em outros espaços onde, regularmente, prevalecem o dissenso 

epistemológico e o apartamento de homens e saberes.  

Dado esse posicionamento, a reflexão de Serres direcionada a tal ocorrência, 

contrapõe à manifestação autoritária e fragmentada do espírito científico em vigor. Nessa 

vertente, o atual capítulo sequencia uma avaliação qualitativa das práticas decorrentes do 

pensamento moderno e de suas externalizações no âmbito da educação. Em contraponto 

ao legado racionalista e positivista, em caráter duro e obstinado ao diálogo, por ora vigente 

na esfera científica e pedagógica, entra em pauta a sugestão conceitual da mestiçagem, 

então utilizada em ampla e flexível gama de possibilidades no curso desta dissertação.  
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No âmbito do terceiro Capítulo, “Crítica à educação tradicional”, é verificado que, 

à semelhança da ciência, a educação possui seu viés autoritário. Logo, enseja em seu meio 

uma espécie de espelho da ciência impositiva. Por vezes, adepta da verdade absoluta, 

cumpre aí o papel de intrépida repetidora das especializações científicas. A despeito disso, 

serve a proposição da filosofia mestiça, essencialmente crítica em relação à educação 

configurada nos moldes da verdade institucionalmente determinada e fragmentada.  

As apreensões de Serres ecoam no intuito de se fazer uma reviravolta no 

pensamento pedagógico, em especial no tocante à emergência das revoluções 

tecnológicas e sociais, as quais possuem dinamicidade própria e são seguidas de outras 

evoluções em curso na sociedade. Nesse ínterim, pouco se pode saber sobre as 

consequências dessas evoluções ou precisar qual será o rol das suas novas implicações. 

Entretanto, a educação, com perplexidade, resiste e teme a novidade. Respeitante a esse 

cenário, serve a leitura crítica no plano das grandes inovações interferentes na atual 

situação, com ênfase no desenvolvimento tecnológico e suas expressivas contribuições 

para a confrontação das novas gerações com a antiga sala de aula. 

Assim como na instituição científica, a ausência de diálogo entre os saberes ou 

as disciplinas é, costumeiramente, patente na esfera educacional. Em tais circunstâncias, 

há uma estreita relação entre o conhecimento produzido pela ciência e seu ensino nos 

laboratórios ou nas salas de aulas arcaicas e adversas a novidade. A escola, em suas 

circunscrições, repete o conhecimento científico tal como o recebe (fracionado, 

hierarquizado e com histórica indisposição ao diálogo intercultural e disciplinar).  

Conseguinte a tal situação, é pertinente ao referido caso sugestionar, ao mesmo 

modo da já proposta mestiçagem científica, a configuração da educação mestiça, ou da 

mestiçagem pedagógica. O ato de ensinar e de aprender, especialmente nos dias 

correntes, não cabe em instâncias isoladas ou em espaços onde o diálogo não prospera. 

Referente a esse caso, a educação mestiça seria aquela que, livre, é capaz de transitar 

pelas fronteiras da filosofia, da ciência, da religião, do mito, da literatura, etc.  

Tal como a ciência autoritária se prende em posto pretensamente seguro, a 

educação fixada, nos mesmos princípios, carece de se distanciar da repetição e se dispor 

ao encontro da novidade. Somente deixando seu posto, ela pode almejar a cultura mestiça, 

isto é, promover a terceira instrução. Além de contundente, no presente cenário, a 

argumentação de Serres é profusa e inovadora.  

Ademais, o discurso sequente corrobora suas críticas dirigidas à educação 

tradicional, quase que em apelo à necessária e urgente mudança nas antigas formas de 
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ensinar e de aprender. Ante a atual conjunção de fatos e fatores educacionais e 

pedagógicos, há muito essas práticas e noções não mais satisfazem as demandas 

imediatas das novas gerações. Em mesma proporção, não habilita os educadores para o 

enfrentamento dos desafios que a contemporaneidade antepõe na área educacional e na 

contextuação geral das relações humanas. Tais relações são configuradas em 

circunstância espaciotemporal díspar da forma como ocorriam anteriormente ao século XX.  

No curso do quarto Capítulo, “Proposições para uma nova educação”, ancorado 

no audacioso ideal de Serres, ganha corpo a reflexão sobre a emergência da nova 

educação. De acordo com sua proposição, constitui real necessidade de operar mudanças 

de condutas e de convicções, prioritariamente na esfera social, científica e pedagógica. A 

essa finalidade, granjeia expressividade a educação com feição ecológica, motivada e 

motivadora da nova visão humanista. Como parte integrante do presente discurso, segue 

a proposição da educação comprometida em ensinar o cuidado para com a natureza, 

seguido do zelo pelas condições necessárias a uma vida melhor, para o homem e para os 

demais seres vivos. Nessa mesma ambiência, onde se incorporam inquietações de caráter 

político, econômico, educacional e pedagógico, faz jus a essa proposição o incentivo e a 

criação da cultura de paz. Cultura essa que deve permear o respeito ao homem e o direito 

da natureza; esse último estabelecido na composição do contrato natural. 

Serres, nessa situação, é um filósofo que, apesar de criticar a ciência, a 

educação e as mazelas do mundo, mostra-se, também, um pensador afirmativo e otimista; 

quiçá, utópico e jamais negligente com a causa da paz entre os homens. Para ele, filosofia 

e ciência não estão dispensadas de contribuir para o engendramento do novo homem. Sua 

proposição do novo humanismo, derivada de um tempo crítico e em crise, decerto ressoa 

na filosofia, na ciência e na educação. Entronização e expectativa do grande projeto de 

hominescência.  Essa é, portanto, uma visão conciliadora da integração do homem com o 

mundo e com o próprio homem, seguida da harmonia simbiótica amplamente disseminada 

em favor da cultura, da ciência, da filosofia, da educação, da vida e da natureza.  

Ao criticar as velhas concepções filosóficas, científicas e pedagógicas, esta 

dissertação focaliza em pensar sobre como reinventar na sociedade atual, especialmente 

no tocante à instrução do jovem que vive e convive numa realidade multicultural e, 

marcadamente, diferente daquela de outrora. Norteia a presente reflexão o intento de 

aprofundar a compreensão das inquietações que tocam a atuação da ciência, da educação, 

da pedagogia e, sem menor importância, da filosofia. 
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Diante das limitações recorrentes na educação tradicional, a concepção 

pedagógica de Serres alenta para a necessidade de abrir as salas de aula para a invenção 

e a reinvenção, inclusive para a possibilidade de inventar e de reinventar o tempo e o 

espaço em que estão situadas. Em síntese, é urgente abrir a escola para a expectativa da 

grande mudança no campo conceitual, nas políticas, nas atitudes, etc., cujo sentido seja, 

finalmente, a predileção pela inventividade. Porquanto, a educação pensada e 

problematizada na esfera da filosofia mestiça, significativamente, pode corroborar para a 

proliferação de soluções, não somente para a resolução dos antigos problemas, mas 

especialmente para aqueles que, em larga ocorrência, têm sido surtidos na 

contemporaneidade. Por consequência, é nesse tempo de turbulência na esfera dos 

valores, dos saberes e da educação que a grande reviravolta se faz tão imprescindível e 

inadiável. 

Dada sua relevância, Serres serve ao desígnio da nova concepção pedagógica. 

Suas provocações contundentes e, às vezes ácidas, suscitam outras reflexões sobre o 

mundo sem se curvar aos moldes filosóficos estagnados ou submissos aos sistemas 

fechados e, com frequência, repetitivos, subservientes ao domínio das concepções 

acadêmicas tradicionais. Em alternativa, suas insistentes queixas contra as mazelas 

humanas, impregnadas no mundo, cedem espaço para uma filosofia afirmativa, de 

temperamento otimista, visionário e utópico, então comprometida com os rumos do mundo 

protagonizados pelo próprio homem. O ideal do saber mestiço intrínseco à reconciliação 

das ciências duras com as humanidades suaves, com a literatura, com as artes, com os 

mitos e com as religiões, incendeia a esperança da humanidade libertada dos seus 

perigosos instintos de morte. No âmbito da inconformidade e do descontentamento com as 

filosofias em curso, o ideal humanístico de Serres eleva a raridade do homem e do mundo 

a outro patamar, ao passo que indefere as convicções de índole cartesiana e positivista 

arreigadas na história da modernidade.  

A sua atenção dispensada às manifestações políticas, sociais, históricas e 

pedagógicas contemporâneas construiu um discurso provocador e instigante frente às 

convicções duras, eventualmente obsoletas, que ainda dizem respeito à educação. 

Continente à sua oposição ao convencionalismo filosófico habitual, outra prática 

pedagógica precisa ser concatenada com as necessidades do tempo que ora se desponta 

em forma de novidade. Seu ideal de cultura, enraizado em realidade mestiça e múltipla, 

promove a viabilidade de outras formas de ensinar e de aprender sem, no entanto, 

estabelecer um manual normativo nos moldes dos já concebidos pela educação tradicional. 
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Sua filosofia antepara outra concepção de liberdade, ou seja, aquela do homem que pensa 

se reinventando num contexto farto de narrativas, de saberes e de experiências mestiçados.  

Em relação ao aspecto pedagógico proposto, a presente dissertação almeja 

evidenciar as principais asserções de Serres dirigidas às questões educacionais e 

pedagógicas da atualidade. Em tempos de predileção pelo conhecimento fragmentado, 

apartado das possibilidades de diálogo, mesmo entre as áreas afins, ocorre entender, 

juntamente com a filosofia mestiça, a necessidade de misturar tudo. Em sua trama, essa 

concepção sugere dialogar irrestritamente com os saberes e seus interlocutores, a fim do 

ensino e da aprendizagem pautados na diversidade cultural, na multiplicidade dos 

discursos, das verdades e das diferentes concepções pedagógicas.  

Por ora, aqui se insiste na pontualidade dos vários problemas elencados na 

condição histórica atual, a violência difusa em todos os segmentos da sociedade, a 

influência dos media e o distanciamento que ainda ocorre frente à demanda da nova 

educação. A inquietude, em primeiro momento, de Serres e, em sequência, do autor deste 

trabalho, é recorrente e crítica em relação à educação e aos seus atores direta ou 

indiretamente envolvidos em tais circunstâncias.  

A presente dissertação chama a atenção para o sistema educacional 

predominantemente moldado a partir de concepções teóricas inflexíveis e optantes de 

pretensa estabilidade dos seus ensinamentos. Nesse sistema, o logos instituidor do divórcio 

entre os saberes representa, ainda, as imposturas da razão, ao manifestar seu ímpeto 

epistemológico hegemônico, imperativo, conservador da previsibilidade e da crença 

incondicional nas certezas fixas. Em contraposição às práticas pedagógicas com esse viés, 

o discurso movido por Serres, em sua obra plural e gestante de novidades, confere crédito 

à prática pedagógica mestiça e resistente à fuga do mundo em ininterrupta emersão de 

arlequinações, hibridismos, misturas, multiplicidades e composições. 

A partir da composição mestiça, em constante reinvenção e movimento, é 

presumível sua contribuição para atenuar as discussões duras do campus educacional, a 

fim de torná-las fluidas, arlequinadas e mais humanizadas. Isso faz assimilar novas formas 

de aprender e de ensinar, pois vislumbra a educação de feitio incandescente, hominescente 

e protagonista do novo homem, com intrínseca predisposição para cuidar da natureza e 

promover a paz entre humanos e mundo. A presente dissertação é, nesse caso, uma entre 

outras sugestões possíveis de pensar a educação na contemporaneidade. Isso faz com 

que, considerando a extensão, a expressividade e a amplitude dessa questão, este trabalho 

proponha refletir sobre o homem e as suas intercorrências com a ciência, a educação e a 
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realidade contemporânea, sobretudo em razão de tentar responder ao seguinte problema: 

como educar na contemporaneidade? 

As críticas e as postulações daí originadas, tecidas sobre essa problemática, 

percorrem de forma explicita, e nas entrelinhas, toda a contextura desta dissertação. 

Repetidamente, a concepção de mestiçagem foca, neste texto, sempre, a possibilidade de 

algo novo. E, para tanto, é isso que se configura a possibilidade das soluções para a 

problematicidade da educação.   

Em vista dessa viabilidade, o legado conceitual de Serres, especialmente suas 

asseverações sobre mudanças na pedagogia, sugere outras possibilidades de diálogo 

entre aluno e professor. Além de tudo, alenta para que ambos superem as condicionantes 

duras em relação ao ensino e à aprendizagem, considerando a ambiência e a emergência 

das novas tecnologias, assim como os comportamentos e as relações humanas 

conformados em tempos atuais. É nessa linha de raciocínio que a dita dissertação tem, por 

prioridade, o intuito de dialogar com as proposições do citado filósofo, a fim de contribuir 

com o enredo do processo de ensino e de aprendizagem, antepondo à pauta de sugestões 

uma pedagogia criativa e inventiva, em contrapartida à cultura do conhecimento 

fragmentado e imperativo. A ideia original de Serres, de que o processo de aquisição do 

conhecimento se dá por intermédio da mestiçagem, é sugestiva para engendrar novas 

relações entre quem ensina e quem aprende, demarcando outros estilos de educar na 

contemporaneidade. 

Em abordagem mais específica, a proposta desta pesquisa implicou na 

necessidade de salientar e de discutir a temática dos constantes capítulos em prol de 

produzir o presente conteúdo reflexivo. Ao estudar e analisar o pensamento de Serres, em 

seus tópicos alusivos à educação, ocorreu, desde o seu início, a pretensão de viabilizar 

possíveis vias de diálogo que viessem ao encontro dos desafios de educar na atualidade.  

Ao mesmo tempo, pareceu presumível que nenhum objetivo devesse ser 

considerado inflexível, incontornável ou insubstituível. Até mesmo outras sugestões de 

diálogo, por ora não mencionadas no plano dessa abordagem, poderiam contribuir para a 

concretude desta dissertação.  Em vista de sua concretização, a opção pela pesquisa 

bibliográfica se mostrou pertinente a esse fim. Em sua soma, a obra de Serres, aqui 

investigada, pareceu permeável, porosa, flexível e, sem dúvida, capaz de comportar outras 

abordagens metodológicas ou linhas de investigação.  

Ao levar em conta o estilo plural desse autor e a complexidade das questões 

pertinentes às suas temáticas, foi prudente tomar certa precaução em não abrir, em 



19 
 
 

demasia, o leque da pretensão de compreender tudo. É evidente que os objetivos da 

pesquisa não transcendem nem as peculiaridades nem os conteúdos de determinado 

assunto, e jamais os esgotam. Ao refletir sobre esse caso, principalmente os desafios 

inerentes à educação das novas gerações, o pensamento de Serres mostrou-se solícito e 

rico em possibilidades de configurar, deveras, a educação que contemple as necessidades 

contemporâneas. Pesquisar seu pensamento fecunda os constructos pedagógicos 

necessários ao ensino e à aprendizagem na ambiência do início desse século. 

Diante do estudo desse pensamento assiduamente entrelaçado entre conceitos 

e personagens, a construção dos parâmetros metodológicos também não poderiam se 

esquivar da sua concepção fundamental, isto é, dos laços de uma filosofia mestiça. Ao 

longo do curso desta pesquisa, foi pertinente assumir uma metodologia de natureza 

diversificada. Nas suas linhas e entrelinhas, marcou presença o diálogo pautado no olhar 

de múltiplas correntes metodológicas, tais como a dialética, a fenomenologia, etc., que 

rapidamente se dissolveram na miscelânea do presente discurso, concorrendo para 

misturar e confluir ideias, conceitos, argumentos, proposições, etc. 

Ademais, a escolha do tipo de pesquisa e da metodologia não pode, por si só, 

constituir obstáculo à ação investigativa. Então, à vista disso, foi feito o esforço que se 

acreditou necessário para conjugar as divergências implícitas no objeto desta pesquisa. A 

esse fim, em pertinência à linha teórica do autor, o conceito de mestiçagem se fez extensivo 

e ativo em toda composição metodológica e teórica desta empreitada. Aí, como em um 

lugar transitório, por onde a filosofia de Serres sempre flui, foi de grande relevância a 

admissibilidade das diferentes topologias manifestadas na concepção do saber mestiço, o 

qual moveu essa pesquisa no curso de um plano metodológico plural e multifacetado. 

Finalmente, a sua execução, no tocante à produção ou à coleta de dados 

(evidentemente de natureza teórico-conceitual) ocorreu a partir de ampla leitura e releitura 

das obras do filósofo em questão. Para tal efeito, seguiram as seguintes fases de leitura: a) 

leitura de reconhecimento (obtenção de uma visão geral sobre o assunto), b) leitura seletiva 

(seleção preliminar do material de interesse para a pesquisa em questão), c) leitura crítica 

(reflexão, análise, comparação, diferenciação e julgamento das ideias contidas no texto) e, 

finalmente, d) leitura interpretativa (determinando o que realmente o autor afirma e, então, 

correlacionando as afirmações oferecidas em vista de solucionar o problema em questão).  

Em síntese, esta dissertação, em sua melhor definição, consiste de misturas e 

de recombinações das acepções e conceitos inventados por Serres a partir de seu olhar 

mestiço sobre a multiplicidade do mundo. Assim se efetivou, grosso modo, essa trama, 
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onde múltiplos retalhos de pensamento e de citações constituíram, então, este texto, 

analogamente costurado como o casaco de Arlequim.  
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1. SERRES: O FILÓSOFO DAS NARRATIVAS  

 

Nós começamos como e quando mudamos5. 

 

Este capítulo preliminar situa o pensamento de Serres na teia desta dissertação 

e do pensamento contemporâneo. Pensador fora das convenções filosóficas reconhecidas, 

é importante, então, esclarecer os conceitos e os princípios de que consistem sua filosofia. 

A essa finalidade, vale considerar seus apelos à narrativa, às fábulas, às metáforas e ao 

mito. A alegoria de Arlequim assume destaque marcante na contextura das suas ideias e 

da sua existência como filósofo mestiço. Dentre suas postulações, considerando as mais 

proeminentes, está o conceito de mestiçagem seguido da proposição do novo que, segundo 

seu entendimento, constitui uma das causas propulsoras da experiência humana. As 

considerações iniciais assumem aqui, antes de qualquer crítica, juízo ou análise mais 

detalhada, a disposição de convidar o leitor a se embrenhar no pensamento desse filósofo 

amante do mito e entusiasta das transformações do mundo e do homem. 

 

1.1 Considerações iniciais sobre o pensamento do filósofo das narrativas 

 

Serres nasceu no sul da França, na cidade de Agen, em 1930. Sua 

descendência remete a uma tradicional família de camponeses e de marinheiros 

franceses, a qual relembra, de forma reiterada, em várias de suas obras. De 1949 a 1951, 

graduou-se em Matemática na Escola Naval Francesa e, em 1955, cursou filosofia na 

Escola Normal Superior, de Paris. Após seu alistamento na Marinha Francesa, fez várias 

e longas viagens pelo mundo até 1958. Posteriormente, retornou à vida acadêmica e 

defendeu, em 1968, sua tese de doutoramento sobre o filósofo e matemático alemão 

Leibniz (1646-1716).  

É um pensador enredado com as diferentes áreas do conhecimento. Possui 

formação multidisciplinar, ou melhor, de acordo com sua própria linguagem filosófica, 

considera-se um filósofo mestiço. Além de filosofia e matemática, é também historiador da 

ciência e autor de trabalhos no campo da epistemologia, da educação, da física, da estética, 

da antropologia, entre outros. Ademais, como amante do mito, assim se expressa: “para 

falar do que se passa na minha alma não paro de apelar a mitos”6 e narrativas. 

                                                           
5 Id., 2008a, p. 155. 
 
6 Id., 2008b, p. 53. 
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Sua produção intelectual é extensa, diversificada, topológica e polissêmica. Seu 

pensamento não se classifica entre as correntes filosóficas habituais. Não nega a 

influência ou a admiração por outros pensadores, como Lucrécio (99 a.C.-55 a.C) e 

Rousseau (1712-1778), entre outros. A par de sua longevidade, tem sido protagonista de 

uma filosofia original e instigante e, em certas situações, polêmica, ácida ou mesmo 

incompreendida. De forma insistente, debruça sobre relevantes questões das ciências, da 

literatura, das artes, do meio ambiente, da educação, etc. Critica e se opõe à filosofia 

fechada, isolada, sem relação com o desenvolvimento científico corrente e suas notórias 

consequências. Sua filosofia propõe o conceito de razão harmonizado com a situação 

contemporânea, isto é, com teor mestiço e apelo enciclopédico. De forma hábil, sua obra 

vagueia pelos grandes domínios do conhecimento sem, jamais, marcar posição definitiva 

de partida ou de chegada.  

Desvencilhado dos formalismos dogmáticos e da concepção teórica imperialista, 

ainda vicejante tanto na filosofia quanto nas ciências, busca reconciliar as diversas áreas 

do conhecimento. Acredita que a “novidade consiste na união da ciência e da narrativa, do 

saber e da piedade”7, em prol da emergência do novo humanismo. Tal “mistura de 

conhecimento objetivo e epopeia coletiva mostra que o humanismo pode tornar-se 

universal”8 e, como resultado, engendrar o homem da atualidade, voltado para o diálogo 

com as culturas, as filosofias, as ciências e a natureza. Na urdidura do seu otimismo e da 

sua utopia, tudo se transforma permanente e concomitantemente com o mundo. E no final, 

uma grande esperança: “Piedade pelo mundo e piedade das coisas”9, enfim, piedade pelos 

homens. 

Com alma e corpo mesclados por suas próprias vivências, viagens, narrativas, 

utopias, é um filósofo comprometido com os recentes desígnios do homem e do mundo. 

Suas obras convergem para a comunhão de ideias, de sonhos, de ideais que se movem 

e se inquietam.  Atento às configurações políticas, sociais, históricas e pedagógicas da 

atualidade, proclama um discurso provocante, que instiga ziguezaguear pelo outro lado de 

uma margem qualquer, a fim de transpor as convicções duras em busca, sempre, da nova 

paisagem.  

Em linguagem franca, denuncia a dor e o sofrimento ocasionados pelo homem 

a si mesmo e ao mundo. De outro lado, com mesma performance, não se receia em 

                                                           
7 Id., 2003a, p. 37. 
8 Id., ib., p. 37. 
9 Id., 2001a, p. 232. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/99_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/1712
https://pt.wikipedia.org/wiki/1778
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anunciar a expectação do seu grande projeto de hominescência, que “consiste em criar o 

homem, em fazê-lo viver bem e principalmente em paz”10 e em harmonia com o mundo. É 

inerente a seu pensamento a crítica radical às mazelas da fome, do assistencialismo e da 

ignorância latentes nessa sociedade que prioriza o espetáculo, o supérfluo, a dominação 

e a subserviência aos media. Em tal sociedade, embebida de narcisismo, de orgulho, de 

glória e de poder exacerbados, criou-se “um meio em que o próprio sucesso e a própria 

criação dependem agora mais da reprodução que do inimitável”11, mais da cópia do que 

da raridade ou da invenção.  

 Ora, entre o mito e a razão, cultiva ideais da filosofia mestiça na pluralidade das 

circunstâncias do mundo. Pensamento destemido, livre do convencionalismo alastrado nos 

sistemas filosóficos, descreve sua própria narrativa fluida, mesclada, tigrada, misturada. 

Seu espírito filosófico, instigado por questões de seu tempo, em relação mútua com o 

passado próximo ou longínquo, não abre mão de ser protagonista inventivo das suas 

narrativas. Homem e mundo delineados em outras circunstâncias, em um lugar qualquer, 

se mesclam e se reinventam em sua filosofia nômade. Engendrado na passagem de uma 

circunstância à outra, o ser mestiço, por ora “não chegado, mas todavia esperado”12 em 

forma de boas-novas ou de Arlequim, personificação do viajante improvidente, que 

ziguezagueia em vez de trilhar o caminho margeado por certezas fixas.  

Em atitude de rebeldia, de inconformidade e de descontentamento com as 

filosofias da sua época, o pensamento serresiano trilha caminhos que não confluem em 

direção linear, determinada por convicções de índole cartesiana ou positivista, entre outras. 

Para ele, “o conhecimento – não o conhecimento verdadeiro, mas o verdadeiro 

conhecimento – deixa o poder em troca do saber, a sociedade pelo objeto, a glória pelo 

lampejo intuitivo... o conhecimento empreende três viagens”13. Trilogia que compreende 

viajar “pelo mundo”14, “pela sociedade”15 e pelas “pelas ciências”16. Conhecer é viajar. Após 

cada viagem, um conhecimento mestiço, uma terceira instrução, a possibilidade da 

narrativa e do novo homem. Nesses termos, o “humano se narra em relatos de viagens, 

recortados por bifurcações”17 entre paisagens, povos e saberes. “Invenções, descobertas, 

                                                           
10 Id., 2003a, p. 59. 
11 Girard; Serres, 2011a, p. 51. 
12 Serres, 1993b, p. 26.  
13 Id., 2008a, p. 59.  
14 Id., ib., p. 59. 
15 Id., ib., p. 60. 
16 Id., ib., p. 60. 
17 Id., 2015, p. 21. 
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eis as boas-novas, as bifurcações imprevistas”18 que tracejam a novidade ou a aurora 

incandescente em tempo prenhe de hominescência. 

Tomado à luz da abordagem crítica, suas ideias sugerem outros caminhos, 

outros conceitos mestiços, alternativas da educação voltada, primordialmente, para a 

humanização do homem. Visionário da pedagogia conciliada com as novas tecnologias, 

cuja irrupção, hodiernamente, “assinala um momento de hominescência”19 que “muda o 

conhecimento”20 e move “os indivíduos”21, “assim como mudam as trocas necessárias a 

suas vidas e as transmissões que se efetivam entre as coletividades”22 e os saberes, entre 

os seres humanos e o mundo. 

 Para Serres, a filosofia não deixa de abordar questões abstratas, bem como “as 

sensações imediatas, as condutas corporais, a própria vida, enfim, as coisas como elas 

são”23. Entretanto, seu pensar peculiarmente 

 

inventa menos conceitos do que personagens: Hermes, o Parasita, o Hermafrodita, 
O Terceiro Instruído, Arlequim e Pierrô, Atlas, Anjos e Dominações, o Hominescente 
e o Incandescente, todos eles convertem-se em personagens que erram pelas 
paisagens do mundo, que têm em comum a capacidade de vibrar entre a pessoa e o 
símbolo, de aliar o singular ao Universal...24. 

 

Sua filosofia expõe o homem e as contingências incorporados em tais 

personagens, e vice-versa; especialmente o que é consoante à figura de Arlequim. 

Outrossim, sua “encarnação é o ponto culminante do concreto tanto quanto do saber, 

mesmo o mais abstrato”25 que percola a imaginação e a intuição. Personagem viajante, 

errante, emblemático, volátil, o Imperador da Lua é não somente a introspecção das ideias 

mestiças, mas, também, a consubstanciação das contingências humanas manifestadas no 

palco do mundo. A seu modo, mestiço andante, Serres professa: “cruzado, hermafrodita..., 

vivo sob mil camadas de casacos remendados, posso me desembaraçar delas sem 

problema, isto não muda grande coisa. Não acuse de máscaras os perfis que os outros 

desenham em mim”26.  

                                                           
18 Id., ib., p. 163. 
19 Id., 2003a, p. 206. 
20 Id., ib., p. 206. 
21 Id., ib., p. 206. 
22 Id., ib., p. 206. 
23 Id., 2005a, p. 239. 
24 Id., ib., p. 239. 
25 Id., 2004, p. 32-33. 
26 Id., 1993a, p. 167.  
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Em sentido plural, múltiplo e polissêmico, aqui se faz largo uso das adjetivações, 

conceitos e personagens tramados pelo filósofo que se deixou enamorar pelos mitos, pelas 

fábulas e pelas parábolas.  Quanto a isso, é prioridade religar e urdir tudo em concordância 

com sua obra, na qual o “saber diversificado à moda arlequim”27 se manifesta na 

incandescência de Pierrô que, preguiçosamente, “dorme por trás do turbulento Arlequim”28. 

Para tanto, misturas são bem-vindas. Sempre é preciso regressar “às próprias coisas, às 

multiplicidades misturadas”29, pois, “a tecelagem regular torna-se exceção e não mais 

norma totalizante”30, onde a “lei não é mais a lei, é o limite”31 sujeito a transgressões e 

desobediências do espírito livre. Eis, então, a metáfora do rio a ser atravessado. O meio do 

rio onde tudo se mistura e se transforma. Corpo livre desprendido no meio do “rio, 

entregando-se todo nu à dependência da margem à frente, acaba de aprender uma terceira 

coisa”32 extraordinária e nova. Mestiço é aquele que não resignou sair do seu posto, pois 

aprendeu que, ao atravessar “o leito do rio, a ponte propicia outra liberdade”33 e outra 

paisagem. 

Conforme entendimento da filosofia serresiana, “o eu é um corpo mesclado: 

constelado, manchado, zebrado, tigrado, ocelado, mourisco, ao qual a vida vai se ajustar”34 

à maneira como a própria pele se dobra na envergadura do tempo e dos movimentos. À 

proximidade do “casaco de Arlequim, costurado por adjetivos, (...), por palavras colocadas 

uma ao lado da outra”35, difusas e pintalgadas no branco tecido que veste Pierrô e, que, 

depois, se reinventa para trajar o Rei, com um casaco de múltiplas cores.  Em sentido de 

contemplação, de encantamento e de concatenação com o mundo alegre, a “obra bela nos 

conduz à juventude e só a beleza chama a humanidade para seu presente, vivendo sempre 

recriada”36 em mestiçagens, outras peles arlequinadas e novidades variadas das paisagens 

visitadas.  

Por conseguinte, “costurar a tradição de ontem à vivacidade de hoje”37, à guisa 

do manto arlequíneo, é premissa essencial de Serres. Pensamento tecido de cores e de 

                                                           
27 Id., 2003a, p. 142. 
28 Id., ib., p. 142. 
29 Id., 1990, p. 124. 
30 Id., ib., 1990, p. 124. 
31 Id., ib., p. 124. 
32 Id., 1993b, p. 23. 
33 Id., 2003a, p. 48. 
34 Id., 1993a, p. 167. 
35 Id., ib., p. 167. 
36 Id., ib., p. 126. 
37 Id., ib., p. 128. 
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retalhos, costurado com fios das contingências e das certezas. Logo, a fim desta 

dissertação, sua obra foi rasgada, espalhada, desmembrada, desatada, cardada, etc. E, 

sob tal sugestão, novamente misturada, costurada, matizada, ocelada ao estilo 

extravagante do mestiço viajante e neófito de outros mundos. Em conformidade a essa 

compreensão, sugere ser “necessário inventar novidades inimagináveis, fora do âmbito 

habitual que ainda molda nossos comportamentos, nossa mídia, nossos projetos originados 

na sociedade do espetáculo”38, do culto à glória e à morte, onde “Narciso acaba por afogar-

se em seu próprio reflexo”39, embriagado de convencimento. Em alternativa a esse 

entendimento, sua filosofia é anunciação. Chegadas nessa manhã, as “verdadeiras 

novidades anunciam aventura, vida, invenções e contingência”40, homem e mundo 

renovados.  

Nesse horizonte arlequinado do mundo e das culturas sarapintados, espera-se 

pelo espírito incandescente, ávido de hominescência, onde a “beleza requer a paz”41 e, 

sempre, uma narrativa. Ao mesmo tempo, em concordância com a ótica do pensamento 

fluido, é afirmativo crer que a “narrativa vence o conceito”42, da mesma maneira que o suave 

e o fluido resvalam sobre o duro. Essa linha de pensamento faz despertar a consciência de 

que a “cultura não pode ser repartida, as ciências não podem ser divididas, nada disso se 

classifica”43 no mundo múltiplo, de realidades humanas e naturalmente misturadas. 

Também lembra que somente “o poder recorta o saber”44 e que, em seu “estado pacífico, 

ele é denso”45 e, de modo algum, ameaça.  

De maneira cabal, insurge contra a filosofia apartada da ciência, pois entende 

que ambas devem ser complementares, ao contrário da atual cultura de divórcio entre as 

quais. Adverte que, “pela primeira vez, ciências duras e narrativas literárias, sempre 

divorciadas por culpa recíproca”46 precisam reatar seus laços e, concomitantemente, 

acreditar que é inelutável “religar a ciência, os homens e o mundo. Oh, conhecimento, filho 

da alegria”47 e pai do novo homem, a quem há de ser chamado o terceiro-instruído.   
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De forma inventiva, concebeu o conceito de mestiçagem, e considera o processo 

da aquisição do conhecimento uma mistura de fatores culturais, sociais e genéticos. Por 

consequência, a aprendizagem advinda dessa concepção consiste na mestiçagem 

marcada pelas relações entre o mestre, o aprendiz e o conhecimento, os quais, juntos, 

formam uma colcha de retalhos costurada como a capa de Arlequim. O ato de aprender é 

“tornar-se gordo dos outros e de si. Engendramento e mestiçagem. Como a terceira pessoa 

é espírito, o casaco e a carne de Arlequim se semeiam de espíritos coloridos: fogos”48; 

esplêndida incandescência e arquitetura da hominescência.  

Sobrevindo das múltiplas misturas, o “crescimento abre no corpo um terceiro 

lugar para o preencher com outros”49, à medida que dilata e se faz mais receptivo. O homem 

“incandescente; reengendrado pela sabedoria e pela morte dos homens, ei-lo, língua de 

fogo, semente de sóis”50, gênio e artífice das narrativas, aprendiz do mundo e do homem 

encarnados em corpos pulsantes. Assim sendo, tal pensamento adverte sobre a relevância 

de estudar e de aprender, sem jamais desperdiçar as potencialidades do corpo livre, 

quando ele “todo inventa”51 e regozija. 

De forma surpreendente, cada “corpo é genial”52 e sublime, suave e versátil.  Por 

essa razão, “treinem o corpo e confiem nele, pois ele se lembra de tudo... O que nos 

distingue das máquinas é unicamente nossa carne divina; a inteligência humana se 

distingue da artificial apenas pelo corpo”53 que pulsa, inspira e expira. Em sua mutabilidade, 

palpita e dança, pena e se alegra. O homem serresiano é plenitude do corpo e do espírito, 

não apartados um do outro como na visão cartesiana, mas completados, misturados, 

híbridos, massageados com as mãos do acaso e do previsível.  

A sua filosofia de índole mestiça expecta o espírito inventivo e reflete a 

suscetibilidade do homem atual ao progresso das ciências, bem como a consequente 

assimilação das novas tecnologias em seu cotidiano. Nesse momento, difundidas nos 

meios de comunicação, nos computadores, nos foguetes, nos aviões, na vida diária, etc. 

Homem volátil que vive no mundo onde “Anjos de aço levam Anjos de carne que lançam 

Anjos de sinais sobre Anjos de ondas...”54, anjos de muitas faces e de incontáveis 

variações. Intensa reviravolta nas ciências e nas tecnologias que fiam as relações 
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humanas. E chama atenção para a humanidade acometida por diversas experiências de 

morte, mesmo quando é desejo garantir a vida eterna através do progresso e do domínio 

da ciência sobre a natureza.  

Então, talvez numa manhã incandescente, o homem moderno ainda se dê conta 

da existência de “mil máquinas para fabricar falsos deuses”55, às quais oferece sua vida e 

sua liberdade. Todavia, bem-aventurado será o dia em que se puder rir “daqueles que 

detêm o domínio das técnicas”56 e do mundo. E, tão logo, perceber que “os falsos deuses 

da riqueza, do poder e da glória matam e mentem”57. Astuciosamente, dissimulam a 

tagarelice e os clamores da humanidade. 

Serres, aliás, propõe “coser o mais antigo ao mais moderno (...) ao escrever a 

maior narrativa de humanismo”58 que, de forma inédita, sem creditar a ela nenhum valor 

científico, põe “em evidência o invariante matricial e fatal da existência humana: a 

separação e o esquecimento, o abandono e o desamparo, amargas decisões que esculpem 

a existência”59 humana em sua própria carne. Diletante do mito, em sua típica produção 

intelectual, o filósofo viajante descreve a aventura do homem no mundo, indicando realizar 

a aliança dos contos e das narrativas com o saber ratificado pela razão. Propõe, ao seu 

modo, “a aventura da descoberta e o encantamento do mundo, o estímulo do imaginário”60, 

a busca e a consolidação da paz entre os homens e desses com o mundo.  

Em concomitância com o saber misturado, seu filosofar não negligencia a 

narrativa.  Através dela, com olhar multifacetado sobre o mundo, seu pensamento transpõe 

os limites da razão dura e intransigente. Narra a breve história dos ascendentes humanos, 

desde seu berço, na África, até a “mais recente viagem”61 que “nos levou da terra à Terra”62 

na aventura que, ainda, insiste em buscar o início da trama da vida e da história. Encantar-

se pelo mundo, e não esquecer a indescritível “necessidade de uma narrativa para existir”63 

sem, contudo, deixar de dançar como os deuses.  

Quer dizer, uma “narrativa de nossa existência, mesmo no cotidiano; é 

necessário contar-se para nascer; mesmo uma coisa, é preciso narrá-la para que ela 
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ocorra”64 e coexista no mundo e para a humanidade. Desse modo, nômade e viajante, só 

“existo pela narrativa que me digo ou que escrevo”65 levando em conta a multiplicidade do 

mundo e a pluralidade das diferenças. Portanto, a “narrativa me importa então na medida 

em que é necessário a todo custo que eu teça para que o fio de minha vida continue”66 e 

costure o casaco das multiculturas, com estampa de mapas-múndi. “Por aí caminha a 

existência. Ao tramar o texto do meu conto, teço o fio de minha vida”67 e a continuidade de 

todas as narrativas.   

De modo provocante, em linguagem ricamente adjetivada, o filósofo francês 

instiga pensar sobre o modo como a filosofia e a educação se efetivam nos dias atuais. Ao 

lado das mudanças e dos desafios, evidencia a realidade do jovem que, de modo 

obsessivo, não se desliga mais do mundo virtual, e aponta para o início do revés na filosofia, 

na ciência e na educação. Fatos que preconizam o fim da era do saber no formato vigente, 

epistemológica e historicamente instituído na repetição.  

Instigante, com especial atenção à realidade atual, afirma que a tecnologia 

libertou o jovem da cabeça pesada, submissa ao peso dos saberes obrigatórios, 

longamente cumulados pelas tradições. Porém, com suas cabeças livres, “essa é a hora de 

inventar”68 e de andejar além dos caminhos retos.  No auge desses novos tempos, não faz 

mais sentido privilegiar o saber estagnado, petrificado, depositado em mentes e bibliotecas.  

Certo é que, cada vez mais, se vive “numa época charneira, em que a ordem 

antiga das representações e dos saberes oscila para dar lugar ao imaginário, a modos de 

conhecimento e a estilos de regulação social ainda mal estabilizados”69 num tempo em que 

quase tudo se desmantela e se volatiza. Talvez, a atualidade assiste “a um dos raros 

momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, isto é, de um novo 

relacionamento com o cosmos, inventa-se um estilo de humanidade”70 leve, permeável e 

fugaz.  

Adeus aos tempos duros? 

Na trajetória das incursões, busca reconciliar o homem com a natureza. A partir 

de seu ponto de vista, esse atual período de turbulências reclama “estatuir acerca dos 
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vencidos, escrevendo o direito dos seres que não o têm”71 e que, diante dos grandes riscos, 

dependem de outras condições para existir. Em semelhante tensão, escreve sobre “a 

diferença”72 “entre pertença e identidade”73, lembrando que as “expressões identidade 

cultural, regional, religiosa, sexual, etc., tão usadas hoje, são erros lógicos grosseiros”74 

que conduzem a conflitos e intolerâncias, e à propagação da extrema violência. Tal é o 

racismo, que “consiste exatamente em reduzir a singularidade individual de uma pessoa a 

um dos grupos a que ela pertence”75 e, quase sempre, sem levar em conta a conduta crítica 

sobre aquilo que, especialmente, a mídia apregoa insistente e perversamente.  

Atento aos riscos da humanidade assujeitada à iminência de guerra nuclear em 

escala global, Serres receia que o “Ocidente não tem mais projeto”76 de salvaguardar o 

mundo, a natureza e o homem. Em vista de peculiar entendimento, há que se considerar 

que a grave 

 

crise de civilização que atravessa o Ocidente, e sem dúvida todo o mundo vem, 

certamente, do processo de hominescência que descrevo, mas também da dúvida 

que nos toma hoje: a que grupo pertencer que poderia interessar nosso futuro e 

conduzir o de nossos descendentes? A essa questão suspensa raramente sabemos 

responder77.  

 

Entretanto, mesmo ante uma iminência das soluções claras e objetivas para essa 

crise civilizatória, nada estaria resolvido sem a guinada da “vontade livre”78 a fim da grande 

mudança. Por outro lado, a partir da sua percepção topológica, circunstanciada em 

diferentes centros e saberes, Serres não se resigna em depositar esperança num mundo 

melhor. Considera o “saber, o saber cientifico, o ensino, a transmissão das novidades”79 e 

a ideação de outras narrativas. Sua assimilação desse “projeto necessário se torna hoje 

universal e exige o programa de saber comum”80, que releve o indivíduo e a humanidade. 

Em contundente entusiasmo, almejando o mundo pleno de incandescência, se considera, 
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“talvez ingênuo e utópico”81, ao crer na paz pelo saber. Concebe ser necessário “formar um 

novo homem, inventar um novo humanismo, de alcance realmente universal”82, 

compreendendo o mosaico pacificado dos povos, das línguas, das culturas e das 

diferenças.  

Um pensamento sugestivamente misturado, pactuado e religado urde essa 

trama. Ao modo matizado da capa de Arlequim, propicia recursos essenciais para a leitura 

crítica do mundo, do homem, da filosofia, da ciência, da educação, da pedagogia, etc. Em 

concordância conceitual e com tais personagens, seu pensamento versa, de forma livre e 

leve, sobre o panorama das ciências e das narrativas. Preocupado com os problemas 

gestados a partir da modernidade até os dias atuais, seu entendimento sobre o mundo e o 

homem conduz a outro momento da consciência humana. Quando, então, não há que se 

preocupar com “a designação desse mundo novo; trata-se simplesmente de o ver abrir-se, 

de o manter aberto”83 e receptivo ao seu projeto de hominescência. Pensamento 

multifacetado, alinhavado de mil formas, chamuscado, transcendente à cultura livresca, 

desimpregnada de mundo, de narrativas, de mitos, de sonhos. E, a partir de então, mil 

capas arlequinadas vestirá o instrutor terceiro, andante das paisagens da pedagogia alegre, 

inventiva e, quiçá, rara e incandescente.  

A ideia original de que o processo da aquisição do conhecimento se dá via 

mestiçagem sugere, em tom de novidade, novas relações entre quem ensina e quem 

aprende. Cria possibilidades inimitáveis de traços, cores, estilos, formas, novidades. Exorta 

costurar as especialidades fragmentadas que compõe a educação dispersa, habitada por 

práticas pedagógicas áridas, estéreis, que não permitem vigorar a inventividade alegre, 

festiva, desembaraçada.  

Filósofo que conflui ciências e humanidades?  

Seu olhar se move para as relações da aprendizagem na contemporaneidade. 

Por certo, quando “o interesse pela novidade aumenta, o sujeito não se sente mais 

entediado”84 pela repetição e pela cópia. Advento da nova pedagogia? Ancorados, pois, na 

significância e na luminescência de tais ideias, é pertinente crer na possibilidade de 

atravessar para o outro lado das convicções pedagógicas duras, assentadas nos formatos 
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racionais inflexíveis. E lá, do outro lado, contentar-se com a pedagogia incandescente, 

inventiva e mestiça, em contínua expectativa da raridade e do extraordinário.  

A aprendizagem, segundo tal concepção, consubstancia partida e retorno, vestir 

e desvestir. O educador, partícipe dessa possibilidade, se arlequina, se expõe e se recolhe. 

Ao mesmo tempo, na insegurança da travessia, a verdadeira mistura cobra passar do 

interior ao exterior sob sorte da própria contingência. A terceira instrução somente se dá 

após abandono da margem segura. O estar no meio possibilita enxergar, em semelhantes 

condições, as duas margens que se opõem. Mas somente a travessia integral permite a 

verdadeira mestiçagem. O corpo que mistura as diferenças se posta a mestiçar sempre. 

Logo, em todo o tempo, inacabado e suscetível a outras possibilidades.  

O entrelaçamento dos saberes humanos conflui no ideal mestiço e simbiótico, 

cujo maior objetivo é a instrução terceira. Tal instrução, em Serres, é um projeto 

hominescente, que capacita o homem a responder aos desafios da existência e da 

contingência circunscritos na realidade e atualidade do mundo. Desafios dessa 

envergadura se consubstanciam na árdua tarefa de entrelaçar saberes hiperespecializados 

com humanidades leves e fluidas, sem jamais esquecer as coisas do mundo. 

Filosofia de corpos confusos, que busca superar convenções e ordenamento 

duros das instituições arcaicas. Eis a filosofia da exposição, das passagens e das 

incertezas. Mestiçar exige transitar e se deixar macular pelas diferenças do outro. Homem, 

espírito e carne mestiços, corpo livre como “suporte da intuição, da memória, do saber, do 

trabalho e, sobretudo, da invenção”85. Corpo que se retira e que retorna, outra vez, diverso. 

Expectativa de quem parte ou aguarda sair “da prisão para fazer do estandarte flutuando 

ao vento”86 o “manto de Arlequim, matizado, listrado, aveludado, pintalgado, sarapintado, 

manchado, variado, variável”87. Seus traços, além do mais, sintetizam um ideal mestiço 

dinâmico e inacabado, bem como encarna a transição do singular para o universal na 

topologia das contingências e das circunstâncias. Evidenciada em realidade arlequinada, a 

filosofia mestiça é o projeto hominescente em construção, aberta para as mudanças 

advindas das relações homem-mundo. No âmbito da sua mestiçagem, ela se veste com 

esperança arlequinal.  

Otimismo e utopia contrastam outras filosofias duras tais como as próprias 

ciências duras. Ao preferir o mito, a fábula, as parábolas, os personagens, as metáforas e 
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a fluidez do pensamento, tal como o Rei prefere a inconstância, Serres jamais se encontra 

“em seu último traje”88. Leve e porosa, eis a filosofia que não se estatuifica. Em suas 

adjacências, o “mito se perpetua, a representação se estende, os arcaísmos ressoam 

durante milênios e são arrastados até nossos pés como aluviões”89 movediços, que se 

reagrupam no curso do espaço e do tempo inconclusos. Suas pretensões sobre a 

transformação do homem exigem, antes de tudo, abandonar parâmetros pretensamente 

seguros. É preciso se arriscar na travessia incerta. Abrir mão das referências, entretanto, 

tem alto custo. Mas quem não as abandona renuncia a ganhar o mundo, assim como o 

perde quem abraça a glória, a riqueza e a dominação.  

Utopia e necessidade, integração de todas as diferenças?  

O pensamento em pauta compreende a forte interação entre homem e mundo. 

Duplo elo de implicações. São nessas circunstâncias que a figura alegre, contingente, 

astuta, às vezes, ingênua e atrapalhada de Arlequim separa a sabedoria da estupidez, a 

alegria da tristeza, o suave do duro, o necessário do contingente. O pensamento 

arlequinado é, provavelmente, o risco mais sensato na forma do homem e o mundo se 

bastarem.  

Filosofia arlequinada e viajante, transeunte do local para o global, ela se mescla 

no âmbito das relações urdidas entre os seres humanos consigo mesmos e com o mundo. 

Engenhada em topologias diversas, cruza línguas, mistura fábulas, saboreia o mito, abraça 

as ciências. Ouve a tagarelice, as gargalhadas e “o ruído de fundo do mundo; mergulhado 

nele, enrolado por ele”90. Tudo para que o necessário e o contingente não deixem de ser 

misturados.  

 

1.2 Principais temáticas e obras 

 

A filosofia de Serres é farta de temáticas intrínsecas e relacionadas aos 

principais campos do conhecimento e da realidade contemporâneos. Sua postura consiste 

num radical afastamento dos conceitos preestabelecidos, principalmente daqueles 

ancorados nos estabelecimentos intelectuais, filosóficos e científicos não distanciados dos 

caminhos retos.  Sua tomada de distância das convenções filosóficas ou científicas 

arcaicas, geralmente monográficas e com poucas possibilidades de bifurcação, o fez 
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ambicionar a desafiadora transição da ciência até as humanidades através da intercorrência 

enciclopédica e mestiça.  

Por conta da sua aversão ao aprisionamento da razão moderna, ela se 

configurou num mote de preceitos abertos ao entendimento das questões de sua época em 

franco diálogo com as ocorrências de antanho. Ao mesmo tempo, de um lugar qualquer na 

topologia dos saberes diversificados, Serres critica a filosofia por ter deixado de atentar 

para as questões efetivamente importantes da atualidade. Dado esse posicionamento, 

fundamentalmente divergente das outras vertentes filosóficas de sua época, levanta a 

possibilidades da compreensão e do entendimento dos urgentes problemas insurgidos 

desde a modernidade. Nessa direção, sua visão focaliza temáticas imprescindíveis à 

filosofia contemporânea, como o evento da bomba atômica lançada sobre Hiroshima e 

Nagasaki, episódio que pauta a emergência da perigosa relação da ciência com a violência. 

No bojo dessa temática, o pensar mestiço inflige dura crítica ao legado 

cartesiano, que restringiu a filosofia à exclusividade da razão soberana, e culminou num 

sistema trancafiado em si mesmo. Nessa referida concepção, a ideia de natureza foi 

abreviada ao formato exclusivo da natureza humana e, como resultado, à supremacia da 

razão prevalecente. Logo, a filosofia mestiça é um questionamento desafiador ao 

conservadorismo dos sistemas oclusos, onde o excesso de academismo e normatização 

lega o domínio e a subserviência da própria filosofia. Contrário a essa postura, o filósofo 

francês conta com a abertura da filosofia e da ciência às questões do presente, de fato, 

relevantes e necessárias à continuidade e ao revigoramento de ambas, visto que não 

devem anular nem a comunicação nem a interferência das outras formas de perceber e de 

assimilar a realidade.  

Na sequência desse raciocínio, Serres foca a problemática da educação, sem 

relegar a segundo plano a questão das novas tecnologias que, numa sociedade 

pedagógica, fazem a informação circular de forma livre, ágil e colaborativa, às quais 

demonstra seu aprazimento. Dentre suas temáticas mais reportadas, todas são uma 

somatória de metáforas e de personagens, sendo a mais proeminente a concepção de 

mestiçagem.  Sua configuração de inumeráveis possibilidades leva a algo novo, ou a 

aprendizagem de uma terceira coisa. Em trânsito ágil por lugares de costumes e linguagens 

desconhecidos, a mestiçagem proporciona tornar-se outro. Isso oportuniza estar aberto, 

sempre, à possibilidade de mudar e, novamente, se originar mestiço e poder falar de outras 

coisas.  
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No rol das inúmeras temáticas abordadas, o pensamento serresiano alcança 

desde o mito até as recentes transformações do homem e do mundo sucedidas na 

perspectiva científica, social, econômica, ambiental, política, etc. Outra temática de grande 

reverberação na filosofia mestiça é a da natureza. Acredita o filósofo que tanto a Terra em 

sua totalidade quanto o homem estão suscetíveis a grandes ameaças.  

A pretexto das acepções anteriormente reportadas, é prioridade mencionar e 

tecer, ainda que em forma breve, algumas considerações derivadas das principais obras 

elencadas na arquitetura desta dissertação; em princípio aquelas mais apropriadas à 

fundamentação teórica e conceitual do presente discurso. Então, costuradas ao modo 

arlequim, essa empreitada propiciou recursos teóricos e conceituais medulares para a 

tessitura da leitura crítica do mundo e do homem, em concordância com as variadas 

sugestões da filosofia mestiça.  

Embora a sua produção intelectual seja extensa e diversificada, e sem causar 

prejuízo ao mérito de suas outras publicações, apenas por delimitação necessária desta 

dissertação, somente as sete obras sequentes foram relacionadas de forma mais explícita 

e detalhada. Ressalte-se que essa preferência não subscreve menor importância ao 

conteúdo dos seus demais escritos ou temáticas.  

 

a) Primeiramente, Hermes: uma filosofia das ciências (1990), obra na qual 

Serres ressalta as prioritárias questões da ciência, do saber, do poder, da 

literatura, da filosofia, etc. Nela ele se opõe à filosofia desprendida da relação 

com o avanço científico. Determina seu intuito a proposição da nova 

conceituação da razão em pertinência com a racionalidade contemporânea. A 

fim desse propósito, acredita o referido pensador que a instrução científica é 

essencial à aprendizagem e à filosofia. Seu entendimento se constitui de 

duras críticas ao racionalismo clássico, embora sua postura não se repercuta 

em nome de qualquer outra concepção. Nessa obra, recorda que o saber 

deixou de ser sabedoria, visto seu ato criminoso desde o seu nascimento. 

Segundo afirma, o engajamento ou aliança com o poder fez ocorrer a 

necessidade de purificar os princípios da ciência, contaminados já no seu 

começo pelo terror. Isso remonta à necessidade de salvaguardar a vida 

coletiva diante da pena capital premeditada por esse saber temerário.   

Inequívoco, portanto, é o desvio da ciência para as finalidades de 

morte. Exemplo disso são as forças termonucleares e os mísseis 
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intercontinentais que precedem o real desatino de, apenas um louco no poder, 

ocasionar a grande destruição apocalíptica. Aí, Serres afirma não existir “nada 

além de loucos perigosos”91 a ocupar o poder e a propagar a morte. Os quais 

ocultam da humanidade a organização de seu termo sem nenhuma 

interferência do acaso.  

Inegável é que a ciência foi invadida e persuadida pelo instinto de 

morte, finalidade para a qual é movida em massa, como se nunca pudesse 

estar em repouso. Fato exemplar disso foi a empreitada científica do projeto 

Manhattan, dentre outros ainda ordinários. De tal forma, é importante 

considerar por que a ciência assistiu tamanha monstruosidade. Um dos 

motivos escusos, assegurado pela referida obra, é que ela, tendo necessidade 

de recursos, e para subsistir despreocupadamente, se disponibilizou a quem 

mais lhe oferecia as benesses do poder econômico. A partir desse episódio, 

é relevante considerar o aprisionamento da razão, sobretudo considerando 

por quais motivos ainda se dá a corrida humana na direção do suicídio 

deliberado, tendo a razão cultivado seu próprio instinto de morte.  Sem sombra 

de dúvida, o saber se baseou nas vizinhanças do poder. Nesse jogo trágico 

se arrisca tudo e se coloca, perigosamente, todo o seu capital disponível.  

Ao que tudo indica, “o fundamento da racionalidade científica acha-se 

destruído”92 [grifos do autor], enquanto a ciência, tomada pela proliferação do 

irracional, coloca em risco a possibilidade de seu autodomínio. Vista dessa 

maneira, a racionalidade caiu num embuste e está, desde há muito, combalida 

“por ter perdido seu próprio autocontrole”93.  A fim de derrotar o instinto de 

morte, apenas uma solução parece ser viável, a de descativar o saber de 

qualquer segredo e de cada codificação.  

Em virtude de salvaguardar tudo e a todos, o pensador francês clama 

pela união entre os cientistas, a fim de que cruzem os braços em vez de 

articularem esse projeto de suicídio. Ainda, assegura ser tempo de decretar o 

término da morte, para que o homem não pereça “entre os mil sóis de nossa 

razão infernal”94. Por certo, é tempo propício de pensar a nova ciência, sem 

                                                           
91 Id., 1990, p. 72. 
92 Id., ib., p. 85. 
93 Id., ib., p. 85. 
94 Id., ib., p. 100. 
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submissão às convicções cartesianas e positivistas. De igual maneira, nada 

deve ser requerido à natureza sem saber ouvi-la. Também se deve regressar 

às próprias coisas, às diversidades misturadas, sem articulá-las em 

seguimentos lineares.   

Essa presente obra alerta “que o domínio completo das coisas do 

mundo começa a transgredir nossas esperanças”95, tal como Descartes 

pretendeu, a idade clássica arquitetou e, recentemente, a ciência parece ter 

se frustrado em sua vaidosa missão civilizadora. Pois a soberania da razão 

em relação ao mundo em nada alterou a submissão dos homens. Ao contrário, 

acentuou-a, pois se fez sua ferramenta de ampla potência e eficácia.  

Nessa continuação, as “ideologias, as teorias, as religiões, as ciências 

sempre nos iludiram com esperanças na medida em que preenchiam uma 

função crítica”96. Pois, de outro modo, mostraram sua perversidade ao 

ascender ao poder. Inicialmente se mostram repletas de benevolência e, 

posteriormente, erguem-se à máxima inclemência. A esse respeito, Serres 

também pontua sobre essa fragilidade que, traiçoeiramente, pode afetar as 

humanidades. “Esta lei não tem exceção, somos suficientemente pagos para 

tê-la aprendido. Por que quer que as ciências humanas sejam, justamente, 

esta exceção?”97.  

b) Em seu Contrato natural (1991), Serres ressalta a forte inclinação do homem 

para interferir e explorar a natureza. A partir dos meios propiciados pela 

ciência, seguidos do desenvolvimento tecnológico, a espécie humana 

interviu efetivamente no destino da humanidade e de todos os demais seres 

vivos. Assinala o autor que o desequilíbrio socioambiental planetário se liga, 

pois, a uma crise cultural inerente aos pretextos de como a cultura ocidental 

pensa e age em relação à natureza.  

A fim de discutir essa questão, Serres intenciona mudar a ideia que 

se tem, ainda no presente, da ciência e da filosofia opoentes e apartadas 

entre si. Tal como realça em seu discurso, as reações da natureza ante as 

ações humanas rogam clara e evidente urgência de mudar pensamentos e 

atitudes. Lembra que outrora festejado, o contrato social considerava apenas 

                                                           
95 Id., ib., p. 131. 
96 Id., ib., p. 132. 
97 Id., ib., p. 132. 
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os homens e renegava a natureza.  Em seguida, ambiciona concretizar outro 

pacto, agora nomeado contrato natural. Com preocupação, percebe os 

efeitos da negligência em relação à natureza, atualmente perceptível e de 

difícil solução, no caso do aquecimento global, da poluição, do crescimento 

populacional, do esgotamento dos recursos naturais, etc. 

Portanto, os problemas que assolam a humanidade perpassam muito 

além dos danos inferidos diretamente à natureza, como a poluição em escala 

planetária ou os efeitos nocivos à camada de ozônio. É preciso entender que 

a ciência, preponderante na sociedade contemporânea, detém o poder e a 

“situação de controlar ou de violentar o mundo mundial, os grupos científicos 

se preparam para governar o mundo mundano”98. Nesse caso, Serres 

identifica que o progresso precisa ser contido e bem administrado.  

Perante as atuais circunstâncias, é tempo de considerar a ética nas 

relações com a natureza e prevenir a humanidade do elevado risco de morte 

e de destruição. Em vista do que sucede à natureza, O contrato natural 

consiste em apelar à revisão do antigo contrato social, no qual apenas o 

homem é sujeito de direito. De outra forma, seu conteúdo é propositivo a fim 

de “decidir a paz entre nós para salvaguardar o mundo e a paz com o mundo, 

para nos salvaguardar”99, no qual a natureza passa a ser pensada e 

considerada como sujeito de direito e respeitada. Dessa maneira, Serres 

pretende equalizar a relação entre homem e natureza. Em síntese, a referida 

obra aponta para os principais desvios de conduta que provocaram a atual 

crise socioambiental, bem como chama atenção para a prepotência da ação 

humana sobre a realidade natural.  

À vista desse caso, é relevante ressaltar os limites e os artifícios do 

paradigma cartesiano e do progresso da ciência e da tecnologia.  Embora 

essa seja uma obra com lacunas e limitações pragmáticas, ela se mostra 

não só pertinente mas também necessária à atual conformação dos 

problemas ambientais e sociais. Em suma, é uma obra repleta de 

possibilidades e de ideias para retardar a instabilidade socioambiental 

                                                           
98 Id., 1991, p. 34 
99 Id., ib., p. 36 
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desencadeada pela inconsequente intervenção humana no curso da 

natureza.  

c) Em sequência, Filosofia mestiça (1993), obra de refinado estilo e expressão 

literário-filosófica, na qual Serres cunha o conceito de mestiçagem e precisa 

sua primazia a qualquer aprendizado. Original e única, toda mestiçagem em 

sentido serresiano é, inicialmente, o resultado da mistura genética entre os 

genes do pai e da mãe. Subsequentemente, a criança só progride por meio 

das miscigenações e dos ajuntamentos. Assim sendo, toda pedagogia 

recobra a gestação e o nascimento do indivíduo transformado. Aprender é, 

mormente, incorporar o outro e se tornar farto de possibilidades. Criar e 

mestiçar são um ato único e singular do espírito humano. O mestiço ou 

terceiro instruído resulta desse processo.  

Nessa obra, o referido filósofo concebe que aprender algo sempre 

remete a outro tempo ou lugar. O mestiço é aquele que soma o antigo ao 

novo para se constituir em outra novidade. Nascido em lugar qualquer, o 

indivíduo pode se tornar francês, por exemplo. E, por intermédio da 

educação, se fazer mestiço pelo conhecimento e pela cultura. 

Indefinidamente, o processo de mestiçagem segue seu curso sinuoso e 

fortuito. Uma vez francês, é possível se transformar em espanhol, brasileiro, 

alemão, russo, etc.; aprender outra língua e cultura sem, apesar disso, 

perder o enraizamento original.  Como quem nasce canhoto e, através do 

treinamento, aprende a ser destro e a convergir os opostos, tal como 

aprender a escrever com ambas as mãos.  

Em resumo, o mestiço é terceira pessoa, espírito multicor, manto de 

Arlequim que percola palavras e hábitos. Assim, Serres demonstra que o 

terceiro instruído está aberto a inumeráveis transformações e 

aprendizagens. Sua conversão se dá na plenitude da coletividade social, à 

medida que relaciona e sintetiza saberes e objetos, englobando tempo e 

espaço. O ser mestiçado, em seu paradoxo de acidentalidade e 

incontingência assenta, pois, ciência e humanidades.  

A propósito da educação atual, Filosofia mestiça é um convite a 

pensar o homem e o mundo a partir da abdicação das antigas ideias e 

convicções que, desde longa data, servem ao comodismo e à estagnação. 

Para tanto, segue “que o conhecimento, seja pensamento ou invenção, não 
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cessa de passar de um lugar mestiço a outro, (...), e aquele que conhece, 

pensa ou inventa logo se torna um passante mestiço”100.  

d) Em Hominescência (2003), obra expressiva do índex serresiano, se dá a 

reflexão sobre o homem inventivo e sua suscetibilidade à continuada 

evolução das biotecnologias, das tecnologias da informação e da 

comunicação. Destaca a situação da humanidade impactada por profusas 

experiências de morte.  Bem como implica em ver o homem relacionado com 

sua realidade e, ao mesmo tempo, interagindo com as multiplicidades do 

mundo, tanto no campo cultural quanto social. Diante disso, o homem 

impulsiona e é impulsionado pelas mudanças diversas que afetam sua 

identidade e seus comportamentos.  

A experiência humana se configurou junto à evolução e à flexibilidade 

de aprender a sujeitar outras espécies e, concomitantemente, em dominar o 

mundo. Em síntese, o homem é consequência de suas próprias 

interferências na realidade. Inclusive, o novo homem pode estar sendo 

engendrado em decorrência das transformações correntes da atualidade. 

Ilustram tais inovações, a revolução agrícola, o descobrimento e 

sequenciamento do DNA e a evolução da comunicação, dentre outros tantos 

feitos científicos e tecnológicos em decurso. Tais ocorrências são geradoras 

do homem na contemporaneidade e, consequentemente, de suas relações 

condicionadas, de agora em diante, pelas suas interferências no mundo e no 

curso do processo de hominização.   

O destino humano se concretizou, e ainda se substancializa, 

paradoxalmente, pelo desejo da vida e pela experiência da morte. Para 

Serres, “não podemos pensar a vida e, em particular, o homem sem a morte 

nem o absurdo da morte sem conferir sentido à vida”101. Essa referida obra 

evidencia a investigação integral da realidade humana, especialmente com 

foco nas perspectivas da existência e das ciências, contribuindo para 

profunda e necessária reflexão sobre a complexidade da conjunção 

humana.   

                                                           
100 Id., 1993a, p. 20. 
101 Id., 2003a, p. 14. 
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Considera o filósofo que, depois de interferir em seu próprio corpo por 

meio da genética, manipular a vida e a natureza, e condicionar sua própria 

evolução ao progresso das ciências e das tecnologias, o homem, então fruto 

de todas essas transformações, imediatamente precisa se reconfigurar 

segundo valores éticos e simbióticos de seu tempo. Nessa sequência, 

Hominescências revela as sínteses do cenário humano remoto e recente, 

sobretudo ao estampar a nova realidade, cujas consequências reincidem 

sobre cada indivíduo, isto é, em seu trânsito pelo local ao global e 

respectivamente.  

A obra ressalta que a intromissão humana na natureza ocasionou 

grandes problemas para a humanidade. No tempo vigente, organismos 

foram alterados geneticamente e transformados por meio de cruzamentos 

seletivos. Esse procedimento tornou as espécies domesticadas frágeis e 

dependentes do cuidado humano.   Em razão da capacidade de perceber a 

natureza, logo, o homem, em seu fluxo de desenvolvimento, incorporou a 

seus engenhos as habilidades de outras espécies, tal como a 

potencialização de sua visão, audição, velocidade, força, percepção, etc. 

Evidentemente as faculdades humanas se otimizaram através de suas 

invenções e adaptações, muitas espelhadas nas habilidades de outras 

espécies. As novas tecnologias fizeram com que a coletividade penetrasse 

o indivíduo e, do mesmo modo, propiciaram que esse acessasse o global.  

É fato que, em Serres, a “relação precede toda a existência”102. 

Entrementes, ao lado do progresso, no âmbito das relações humanas, ainda 

ocorre a obscuridade manifestada em forma de poder e de violência. Em 

contrapartida, tal obra conduz a profunda reflexão sobre as escolhas e as 

deliberações que, de modo direto, influi nos rumos da civilização global. Sem 

dúvida, desde o primitivismo ao indivíduo atual, mundial e virtual, o homem 

escapou da selvageria e reescreveu seu destino. Por último, 

Hominescências é a concepção do novo homem, de maneira a acreditar que 

o “homem como espécie só pode nascer do Amor”103. 

                                                           
102 Id., ib., p. 248. 
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e) Ainda na pauta das obras mais significativas para o propósito desta 

dissertação consta O incandescente (2005). Nesse livro, Serres almeja 

reconciliar homem e natureza, utilizando como metáfora a analogia da luz 

branca e seu espectro de cores. Essa obra, sem limites ou demarcações 

disciplinares, empenha em resgatar a longa reminiscência do tempo 

transcorrido. É também um esforço por restabelecer a Grande Narrativa a 

partir da descrição das paisagens das ciências; com distinção, aspira “que a 

ciência e a filosofia continuem a transgredir os tabus”104.  

Esboça aí o delineamento do novo sujeito, constituído pelo “nós”, tão 

abundante de esperança quanto é a luz branca de incandescência. Esse 

empreendimento levou Serres a considerar uma nova metafísica e, por 

conseguinte, refletir sobre o problema do mal. “A metafísica serve para que 

se permaneça humano e não se morra”105. 

Ao transcorrer a Grande Narrativa, o autor alude ao longo tempo do 

surgimento da espécie humana, em torno de seis ou sete milhões de anos; 

e na sequência, assinala o surgimento da vida há três bilhões e meio, e o 

Universo aproximadamente a treze bilhões de anos. Tudo isso faz a memória 

genotípica humana remanescer das profundezas da somatória de bilhões de 

anos do processo evolutivo. Entretanto, segundo afirma, o “saber recupera 

os bilhões de anos que existem em nossas falhas memórias; é essa 

lembrança que constitui o saber”106 e a fantástica grande narrativa do 

humanismo.  

A Grande Narrativa, tecida no tempo expressivamente longínquo, 

pondera que os seres humanos, a ciência, a filosofia e a cultura foram mais 

suscetíveis às ocorrências naturais do que aos extraordinários feitos 

civilizatórios. Sob o olhar de tocante reflexão filosófica, desvinculada da 

formalidade acadêmica, O Incandescente convida o leitor a refletir sobre a 

efemeridade da existência e do mundo. No segmento da história, através da 

interferência calculada persistentemente sobre o curso evolutivo iniciado há 

bilhões de anos – época em que ainda não tinha emergido a espécie humana 
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– logo o homem se empenhou como ser autoevolutivo, dada a sua 

capacidade de alterar o sentido natural das coisas.  

De modo peculiar, essa obra objetiva aventar e harmonizar os 

saberes, fazendo o novo humanismo acessar o universal e a incandescência 

do espírito humano. Para tanto, “como o mestiço que somos, cada um de 

nós desloca-se sobre uma cartografia multicolorida em que se celebram 

núpcias em cruzamentos inesperados”107 e surpreendentes. 

f) Em Narrativas do humanismo (2015), o filósofo amante do mito e das 

narrativas idealiza e reconta a cronologia do mundo e do homem. Em um 

momento qualquer perdida na duração dos dias, a espécie humana, saída 

do continente africano, se ramificou, após longos períodos e constantes 

riscos, finalmente, por toda a extensão planetária. Nessa obra que mestiça 

o fabuloso com o real, é narrada a perambulação do homem primordial por 

trilhas e direções incertas. Aí se toma com ponto inicial o distante tempo que 

marcou as primeiras pegadas evolutivas na paisagem africana. 

A presente narrativa não é um discurso linear e, tampouco, uma 

história previsível ou de relevância científica. É, contudo, uma obra 

enaltecedora das núpcias dos contos com o saber.  Como diz o próprio autor, 

mesmo sendo essa narrativa “metade imaginária (...) ela ilumina o 

humano”108; e todos carecem, afirma insistentemente, de uma para subsistir. 

Se nem tudo precisa ser racional para perdurar, “celebremos, desde o berço, 

a instrução universal e a paz que irá se seguir”109 ao novo humanismo. 

Sem temer a sombra do óbvio, Serres conta as dificuldades que o 

homem primitivo teve que superar para se distanciar do berço original. Ele 

próprio diz não ter obtido êxito em vencer, a pé, o extenso continente, torrão 

primordial dos prodigiosos rastos humanos.  Em síntese, essa obra é um 

conto fantástico e intuitivo sobre os sucessos e os percalços da ventura 

humana, desde sua partida do continente-berço até a ocupação da 

universalidade do mundo.  

Ao falar do paradeiro humano, o filósofo acena para o surgimento do 

novo humanismo, “tal como dessa Grande Narrativa, desse imenso caduceu 
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onde se entrelaçam a contingência e a necessidade, finalmente, o homem e 

seu humanismo nascem hoje”110 e incandesce no limiar da hominescência. 

Com imaginação e ousadia literário-filosófica, o autor percorre a difusa 

experiência humana no fluxo e nas bifurcações de suas passagens do animal 

ao homem. Imprescindivelmente, considera que a narrativa fomenta a vida 

e, prodigiosamente, faz renascer a sobrevida que assegura a retenção do 

gênero humano. 

g) De forma provocativa e impactante, e em linguagem atual, Polegarzinha 

(2013)111 consta a partir do discurso proferido por Serres na Academia 

Francesa, em 2011. Nessa obra, o autor convida a refletir sobre a situação 

do jovem ante a emergência da realidade e das transformações ocorridas na 

contemporaneidade. Sobre essa geração, decisivamente gestada em outro 

ambiente, é certo que ela não pensa mais como seus pais, nem mesmo 

entende como se relacionavam com o mundo.  

Entre a demarcação histórica e cultural, especialmente a partir do 

início do século XXI, as crianças e os jovens passaram a viver e a conviver 

vitualmente, adquiriram novas habilidades e, precocemente, aprendem lidar 

com múltiplas informações, de maneira expressivamente diferente das 

gerações passadas. Não têm mais a mesma cabeça nem ocupam o mesmo 

lugar, quando menos, do mesmo modo que seus predecessores, familiares 

e professores o faziam.   

Para tal, o “mundo global não é mais o mesmo, nem o mundo 

humano”112 permaneceu imutável. A antiga cultura dos antepassados, 

subscrita à luz da visão greco-romana e da tradição judaico-cristã, não mais 

cativa seus ideais de vida nem de instrução. A esse mundo de dantes se 

contrapõe outra realidade, especificamente, aquela moldada pela mídia e 

pelos apelos publicitários da sociedade hodierna, e imergida na 

espetacularização das tecnociências.  

Em contraponto ao mundo contemporâneo, Serres situa não somente 

o jovem obcecado pelo virtual, mas pontua sobre seus comportamentos e 

                                                           
110 Id., ib., p. 261. 
111 Cf. Mateus de Sá, G., Cardoso de Oliveira, W. (2015). Michel Serres e o desafio de educar os jovens na 

era digital. Ixtli. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación. 2 (3). 209-213. 
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reações face à escola e à sociedade, ordinariamente pouco inovadoras. Em 

sentido metafórico, os polegarzinhos são crianças, adolescentes e jovens 

que não somente interagem com as mídias digitais, mas as manipulam de 

modo ágil e preciso. São indivíduos que, potencializando a utilização de seus 

polegares, estão sempre a digitar algo e sintonizados com múltiplas 

intercomunicações, independentemente do espaçamento físico ou cultural. 

Eles têm acesso, à letra, a um mundo de informações e de saberes diversos, 

disponibilizados permanentemente em suas interfaces móveis e 

vertiginosas.  

Na compreensão de Polegarzinha, Serres chama a atenção a respeito 

do quanto a educação permanece além das reivindicações desses 

indivíduos impulsivos e imediatistas. Essa fusão do mundo real com o virtual 

mudou não somente a perspectiva da realidade, mas está, nessa ocasião, 

na raiz dos novos comportamentos e necessidades. Sem o intento de 

abordar moralmente a questão, as interações e as relações adquiridas pelos 

polegarzinhos, por seu lado, interferem na configuração do tempo e nas 

recentes habilidades cognitivas, as quais seus professores não dão mais 

conta de acompanhar ou de manipulá-las ao modo natural como fazem. Em 

um átimo de esperança, diz Serres: “A Polegarzinha vai nos ajudar”113.  

Em conclusão, essa obra problematiza a situação da escola e do 

jovem, coexistentes numa época exigente de mudanças e de novas soluções 

para problemas antigos e emergentes.  A despeito disso, a educação precisa 

ser repensada em outros formatos, sobretudo levando em consideração as 

peculiaridades de quem evoluiu na forma de comunicar e, entretanto, nunca 

pisou numa estrebaria ou, alguma vez, possuiu laços com a realidade rural.  

Esses jovens não possuem a mesma desenvoltura dos seus ascendentes 

para a lida na agricultura. Porém, prodigiosamente interagem e transitam 

com habilidade pelas redes diversas. Ante suas pretensões e necessidades, 

a antiga pedagogia não mais os satisfazem nem os contentam. Sem 

pretender colocar um ponto final nessa questão, é bom pensar sobre: “A 

oferta sem demanda morreu nesta manhã”114.  
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Então, o que fazer? 

 

1.3 Arlequim: personagem encarnado no pensamento de Serres? 

 

A figura emblemática de Arlequim, personagem extraído da commedia dell'arte, 

corrobora em Serres a encarnação do ideal da mestiçagem. Fio condutor e textura da sua 

filosofia, Arlequim transcende o corpo estável em seu próprio tempo e lugar. Fluência ágil 

e leve da literatura, das fábulas, das parábolas. Arlequim, alegoria ou narrativa, 

personagem ou metáfora, ideia ou imagem, incorpora a tonalidade original na paleta de 

cores da filosofia mestiça.  

Citado recorrentemente nas suas obras, e nesta dissertação, a figuração 

descontraída desse herói zombeteiro protagoniza a quebra da monotonia e da frieza das 

filosofias tradicionais. Seu status exprime a leveza e a agilidade do pensamento 

multifacetado, ora enredado nas interfaces do homem e do mundo contemporâneos. 

Arlequim é o absurdo do inesperado, a excentricidade do espírito humano. De outro lado, 

é a síntese da originalidade do corpo e da alma mestiços, tatuados de tempo e de mundo, 

de dor e de alegria, de noite e de dia. 

Essa figura múltipla retém profunda analogia com a ideação do saber mestiço. 

Seu casaco furta-cor e móvel mestiça a variedade das cores sem, conquanto, deixar de ser 

uno num corpo compósito, de multicamadas, de tatuagens, de dobras, etc. Unidade 

multicolorida, contingência e circunstância vestem seu corpo hermafrodita. Nele, a 

multiplicidade “e a unidade se apresentam, na realidade, como singularidades limites em 

uma variação”115, como num mosaico, que “justapõe milhares de elementos de formas 

diversas e cores variadas, cujos limites desenham uma espécie de rede”116, de “mapa-

múndi, casaco de Arlequim, centão de textos diversos”117 e de paisagens variadas.  

Ele resenha os raios da multiplicidade e amalgama as diferenças, faz e desfaz 

as contradições de suas contingências. Tencionado entre o múltiplo e o uno, afirma Serres, 

“à semelhança de meu mundo, visto-me de Arlequim multicolorido, mesclado, listrado, 

estampado, esfarrapado, remendado e rasgado”118. Importante lembrar que, para o filósofo 

aqui especificado, tal concepção corresponde àquela que concebe “o ponto de vista do 
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mundo em sua totalidade”119 misturada, em permanente transformação. Enfim, Arlequim 

espelha homem e mundo misturados, completados em todas as nuanças, multicamadas de 

pele tatuada, sulcada de história e de narrativa.   

O palhaço veste casaco multicolorido, costurado para ser, ele mesmo, a máxima 

diferença e a suma unidade. Aí, em seu corpo marcado, jazem cores e estigmas das 

paisagens inspecionadas. Finalmente, é a sua pele que desfaz “a unidade pretendida por 

suas palavras”120, porém, “ela é um casaco de arlequim”121, múltipla, difusa, confusa, 

indeterminada. Mas, noutro momento, as cores formam uma unidade branca. A roupa e o 

corpo do Rei também implicam a máxima unidade. Desse jeito, o filósofo das narrativas 

reconhece que a “melhor síntese, inversamente, só advém num campo com diferenças 

máximas, raiado, listrado, variado... o manto de Arlequim. Senão, reduz-se à repetição de 

uma divisa”122. Logo, “Arlequim se torna Pierrô”123 e brancura incandescente, que unifica e 

sintetiza a heterogeneidade das cores num corpo vestido de branco. Policromia difusa e 

brancura incandescente. Arlequim e Pierrô jamais findam suas oscilações...  

Ambos, intrínseca e extrinsecamente, habitam a paisagem espectral. “Essa 

brancura pode constituir-se de uma cor única ou de uma integração de todas elas. Pierrô 

tende para Arlequim”124 e vice-versa. “É essa dupla incandescência que torna o tempo 

humano”125 e movediço, inconstante, variado e inconcluso. Arquétipo do rei sem trono e 

sem glória. Mistura peculiar, Serres e Arlequim incorporam o mesmo ideal antropológico, 

humanidade indefinidamente misturada. Escreveu o filósofo das narrativas... 

 
É nessa forma arlequinada que você a reconhecerá. O que há de exclusivo no 
homem? Exatamente esse tipo de mistura. Incandescente como Pierrô; 
supercolorida e misturada como Arlequim. Quanto mais você imprime os outros 
sobre o eu, mais ele se afirma em sua singularidade, pois nenhum outro apresenta 
essa tonalidade marcante, mais ele se dirige a uma soma tão branca quanto a tábula 
de cera inicial126.  

 

Arlequim, essencialmente mestiço, tatuado e multicamadas, “é hermafrodita, 

corpo mesclado, macho e mulher”127 apensado em um único ser. Ele é o Rei que se 

desnuda. Só a nudez revela seu verdadeiro corpo, suas multiplicidades, camadas e traços, 
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luz e sombra, vestígios de suas viagens. Corpo tatuado por multiplicidades de 

contingências, incidências e acidentes, marchetaria de experiências, andanças, 

ingenuidade e vivacidade camufladas. Enfim, Arlequim, corpo e universalidade dos mapas-

múndi redesenhados no plano da cartografia complexa e composta. Nessa continuidade, 

na desnudação inesperada e pública, o espírito desagasalha o corpo. Sua “nudez revela 

ainda pregas e repregas. Arlequim nunca chegará ao seu último traje, despe-se 

infinitamente. Continua sempre ocelo e tatuagens”128. Como a filosofia mestiça que, 

arlequinada e contemporânea, pressupõe nunca concluir a última obra.  

Paradoxalmente, Arlequim se confunde entre a multiplicidade e a unidade que 

se misturam em corpo emblemático, desenhado em pele sobre pele, riscado, listrado em 

página de luz decomposta. Terceira pessoa, entranhada e urdida em corpo dobrado e 

redobrado, sarapintado, arranjado em múltiplas camadas. O Rei é também prodígio, seu 

casaco tramado de múltiplas partes se faz unidade para cobrir seu corpo composto e tátil... 

Aglomerado de raios coloridos, de decomposição da unidade branca... Sua chegada matiza 

“singulares cores espectrais”129. Emanada “de um sol, cada faixa interrogada, multicolorida, 

tigrada, irisada, zebrada, fornece informações diferenciadas. O casaco de Arlequim (...) 

representa também este saber de noite”130. Saber perigoso, descuidado e furtivo. 

Pessoa mestiça, adjetivada como multicores arlequim, nunca terminada. Por 

consequência, advento e continuidade do novo. Cada viagem do Imperador da Lua 

imprime, em seu corpo, camada sobre camada, sentidos e significados. A extensão da pele 

dilata mapas-múndi nos sulcos e nos planos de suas contingências. Surgem outros 

mosaicos, outras tatuagens, outras marchetarias, outros arlequins. Pele flexível, onde rotas 

do local ao global foram traçadas. Aí, o mestiço, indefinidamente, se mescla e se unifica 

para ocasionar outras misturas.  

Arlequim, síntese da instrução, terceiro instruído que se abre a outras instruções, 

parte virgem e retorna, outra vez, hibridizado. Como o filósofo mestiço, que ao decifrar suas 

“rugas, gravuras do tempo, escritas a estilo; a alma frequenta este couro coberto de 

inscrições”131. À espécie de um mosaico das culturas, das crenças e dos saberes, a terceira 

instrução é possibilidade inconclusa, testemunho de que toda mistura engenha novidade, 

sempre, retornada noutra mistura. 
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Transformado, tatuado, vestido com casaco multicor e “mestiço, Arlequim, 

animal cruzado”132, ora em “meio desse novo nascimento, ei-lo exilado de verdade. Privado 

de casa. Morto sem sepultura. Intermediário. Anjo. Mensageiro. Traço de união”133 e de 

relações. “Para sempre expulso de todas as comunidades, mas um pouco, e levemente, 

em todas. Arlequim, já”134; eis o pressentido retorno do Rei. Mas, Arlequim, mil outras vezes 

pronto para partir... 

A presente alegoria chancela o espírito humano que habita múltiplos centros, 

que se desloca com desenvoltura e leveza entre eles. Arlequim não é escultura. É 

transeunte. Toda viagem é ação pedagógica. Apenas o viajante abandona o posto fixo onde 

a estátua foi assentada. Cada camada, impregnada em corpo arlequim, lembra 

deslocamentos, palcos incertos, inspeções em terras distantes. Reminiscências que retêm 

os sulcos que a experiência imprimiu em sua pele. 

Entretanto, ao anunciar não ter encontrado novidades por onde passou, 

paradoxalmente, Arlequim frustra a plateia. O testemunho da inexistência de algo novo sob 

o sol o condiciona ao risco do retorno. Nunca a volta é somente a satisfação das 

expectativas bem sucedidas. Partida e retorno reservam o previsível e o imponderável. No 

caso em tela, sua “volta de uma inspeção às terras lunares”135 não correspondeu às 

expectativas do público estupefato que o aguardava. Do mesmo modo, a verdade pode não 

corresponder à espera de quem se expôs e partiu à sua procura, mesmo porque o “critério 

de veracidade é o risco de erro. O único caminho para a invenção é o consentimento total 

em se enganar, diante dos outros”136 e de si mesmo. A verdade não vicejou nas respostas 

do Rei dirigidas a seus interlocutores, mas foi desvelada nas dobras do seu casaco e da 

sua pele.  Nem sempre aquilo que se aprendeu satisfaz quem espera algo, eis a 

contingência do retorno e, porventura, de toda instrução.  

Arlequim é também contradição e paradoxo. Assim ocorreu com “o Imperador da 

Lua no centro, alvo da caçoada do público e logo seu saco de pancadas, (...) no centro de 

seu centro, no interior de todas as dobras de suas vestes, ou por baixo de todas as suas 

roupas de baixo: o que ele é, um e vários”137. E vários em um? Como “Arlequim mestiço de 

mil tons e cores brancas de água”138, extravagante, original, ofuscante e múltiplo, mistura 
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excêntrica, porém, peculiar e inventiva; “casaco furta-cor de Arlequim”139 como a filosofia 

mestiça. Costurada e urdida, composição diversificada, encontro entre o mito e a filosofia, 

discurso e narrativa, confluência entre homem e mundo, eis a saga arlequinada de Serres.  

Mundo transitório, mutável e fluido, onde o aqui não existe mais, pois “tudo reside 

aqui. Como outrora dizia Arlequim, Imperador da Lua, (...) todo lugar é como aqui”140. Nada 

de novo sob o céu? “Só mudam os graus de grandeza e beleza”141, respondeu o inspetor 

das terras lunares. Então, tudo passa e tudo flui: o mundo, as águas, os viajantes, os 

aprendizes, os mensageiros. Mas onde habita o novo? Em qual das múltiplas peles de 

Arlequim ele foi semeado? Ele é o início, o meio, possibilidades e outras mestiçagens; a 

errância e a contingência. 

Arlequim, um Rei sem caráter? 

 

1.4 O engendramento do novo em Serres 
 

O filósofo em questão percebe a realidade em movimento, em contínua 

transformação, ao modo do visionário expectador do prodígio da novidade. Logo, a 

dinamicidade e a mutabilidade do mundo, das coisas do mundo e do homem constituem o 

pano de fundo da sua filosofia mestiça. Sua concepção ampla e múltipla é fundamental 

para se conceber o mundo inacabado, transitório, onde tudo muda e tudo que muda 

transforma a si mesmo e o outro. Ela é, intrínseca e extrinsecamente, expectativa e advento 

do novo. A mestiçagem sempre faz expectar seu advento. Toda mistura religiosa, 

pedagógica, filosófica, científica, étnica, cultural, etc., em qualquer tempo ou lugar, engenha 

a novidade que se anuncia em imensuráveis formas e sentidos.  

Sua compreensão da mestiçagem, ao oposto da realidade sequencial e 

programática, é de cunho caótico e intrincado. O novo não se conjuga com o exílio do velho. 

E, em tempo algum, deve ser assimilado como progressão linear, encadeamento de fatos 

e eventos preconcebidos. O caráter difuso da mestiçagem não desagrega a realidade 

arcaica da atual. O antigo e novo são matérias-primas que servem às possibilidades da 

mistura. Ambos misturados ou consorciados compõem a continuidade e a permanência da 

mudança.  

No curso da metamorfose das coisas humanas, invenção e reinvenção efetivam 

misturas entre a realidade arcaica e a presente. Isso significa dizer que o novo e o primitivo 
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convivem em função de perpetuar o próprio novo, seja na filosofia, na ciência, na educação 

ou nas culturas. Em Serres, as bifurcações e as confluências da inovação não constituem 

uma progressividade totalmente previsível, sempre calculada ou premeditada. Tal ocorre 

sob o escudo da imprevisibilidade e do acaso, o que verte entendimento de que não há 

progressão contínua da novidade. A sua expectativa, em Serres, não é limitada ou estática, 

mas sim, afetada por circunstâncias vivas que movem o homem em sua individual e coletiva 

transição do local para o universal. Por assim dizer, os seres humanos são “vivos velhos e 

novos que nesse momento têm a audácia de juntar ativamente o tempo evolutivo ao tempo 

da história”142 o grande projeto da hominização em curso. Viagens e travessias possíveis? 

Vida e existência inconclusas? Assim sendo, em aspecto topológico, biológica e 

culturalmente o homem habita o mundo, em expectativa de, um dia qualquer na história, 

partir para a última passagem.  

Afinal, será esse acontecimento a derradeira narrativa? 

Na intensa relação entre as coisas do mundo e as coisas da vida, como mestiço, 

terceiro instruído, o homem livre escreve, reescreve, vivencia e enlaça pequenos e grandes 

acontecimentos da sua história. Tendo em conta esse sentido, o novo assemelha-se ao 

recorrente manto de Arlequim, urdido e listrado com as múltiplas e inconstantes cores das 

diferenças, as quais marcam as circunstâncias e as variedades do mundo, que se avivam 

e se desbotam continuamente. Aí o advento da novidade e do inimitável em cada 

arlequinação do homem e do mundo. 

Em segundo momento, todas as cores se tornam incandescentes, Arlequim se 

resplandece em Pierrô. Transição e transubstanciação da multiplicidade colorida em 

unidade plena de incandescência. E, Pierrô, outra vez triste, se decompõe nas multicores 

da capa do inconsequente Arlequim. Oxalá, então, jazer no imprevisível e na inventividade, 

na tristeza e na alegria, a sempiterna novidade do homem e do mundo. “Eis o novo... cruéis 

divisões entre o erro e a verdade, a ciência e os sonhos, o obscurantismo e o progresso!”143, 

a vida e a morte. 

Na situação de suas incursões pelas paisagens da existência, em face do real e 

do virtual, Serres indaga: “O que há de novo sob o sol?”144. “Quem tem medo de um mundo 

novo?”145. Pois, no decorrer de tais preocupações, fica claro que não se dispensa nem a 
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atenção nem o assombro. Afinal, a novidade veste arlequim e o manto do desconhecido, 

se desloca de um centro a outro, constância e inconstância da própria vida. Em relação à 

corrente exposição, vale também perguntar: “... fundiremos o antigo mundo com o 

novo?”146. Tais questionamentos sugerem, por consequência, uma inquietude pensante 

que leva em consideração a indomável predisposição de que tudo muda, e que toda 

mudança, potencialmente, desestabiliza certezas, crenças e verdades, ainda que fundadas 

em pretensa estabilidade racional. Em um mundo difuso e caótico, a desordem arlequina 

desestabiliza Pierrô. Em sua reação, Pierrô multiplica o caos na roupa do Rei. A novidade, 

leve e esbelta que veste a arlequim, ora entraja a pierrô. E, logo, se volatiliza. 

Por consequência, tudo que muda se move para algum sentido ou lugar. 

Conforme esse ponto de vista, expectar a mudança é caminhar entre a temeridade e a 

fascinação, pois o novo faz tremer e palpitar o virtual e o real que habitam convicções e 

discursos, mas também, faz a manifestação do multicolorido concorrer em máxima 

luminescência. Transição de Arlequim a Pierrô e reciprocamente, eis a metáfora do 

assombro e do aclaramento. 

Ao mesmo tempo, a novidade também faz esperançar a pacificação da 

temeridade humana, tal como a história e a narrativa tecem a esperança de não ser 

necessário se inquietar desmedidamente, pois “o novo mundo costura-se sem dificuldade 

ao antigo”147 para, talvez, não exilar o homem da possibilidade de suas transições do local 

para o global, do velho para o novo. Em caráter universalizante e flexível, essa concepção, 

em Serres, permeia sua obra, seu mundo e sua existência. Eis o pensador disposto a 

inventar “de novo: um conto, se quiserem, um mito, uma história, um conhecimento 

verdadeiro, seguramente uma narrativa”148 nova, o mundo habitado pelo novo homem.  

Concatenado com a realidade atual, o referido pensamento assegura que a 

“novidade vem do tempo, sob a condição de o pensar de novo”149 em concomitância com 

a revelação do mundo e da história. É nessa ambiência pulsante de vida e de 

acontecimentos que a “nova epistemologia tem diante de si o novo saber, um objeto 

inesperado, desconhecido, globalizado, de tonalidades matizadas, mais difícil de construir 

e observar”150, pois transita entre a raridade e o contingente que perpassam a terceira 
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instrução. Nesse horizonte matizado, por assim dizer, está em curso a emergência das 

novas tecnologias e as expectativas que avolumam o grande projeto de hominescência.  

Em relação a essa questão, há que se entender que também a ciência está em 

transformação e que toda descoberta é imprevisível, ou seja, ela não se deixa 

predeterminar ou se enquadrar em quaisquer domínios. Nessa lógica, “o núcleo residual da 

ciência é simplesmente aquilo que não se pode prever nem administrar”151, ela “é apenas 

o novo”152 que escapa a um total controle por meio de “seus acasos e circunstâncias”153, 

ainda que venha “a loucura descobrir algo de novo mesmo na ordem da razão”154 

pretensamente estável e precisa. 

A predileção pelo novo ocupa larga extensão no otimismo e na utopia do filósofo 

que veste arlequim. Sua obra é impregnada do anseio e da possibilidade de, sempre e em 

todo lugar, instituir a inovação, isto é, ao modo como o extraordinário emerge tanto na 

mestiçagem quanto na invenção. A sua expectativa pela inventividade e pela novidade 

permeia sua concepção filosófica, científica, cultural, ecológica e, fundamentalmente, a sua 

tendência pela pedagogia, de fato, contemporânea.  

Sarapintada por um “humanismo novo”155, ora em “busca de um novo mundo, de 

uma nova história”156, as ideias de Serres anunciam que o homem atual tem em suas mãos 

a sorte e a desventura da sua própria existência. Entretanto, caso aspire “construir um 

humanismo comum, é preciso mudar nossa visão de mundo, conceber inicialmente novos 

espaços topológicos”157 e, concomitantemente, misturá-los, aguardar pela emergência da 

novidade, sempre mais leve e mais ágil que a repetição ou a cópia. Otimismo e utopia, real 

e virtual, tudo misturado, eis o evento essencialmente serresiano.   

Mediante a “narrativa do novo humanismo”158, transitando no cenário de um 

“novo nós”159, eis que chega o tempo de desabitar “as antigas partições, fronteiras, línguas, 

Estados, nações, culturas, civilizações”160 e pertencimentos. Dessa maneira, ocorre a boa 

notícia advinda do distanciamento dos centros imóveis, os quais é necessário abandonar 
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para se poder percorrer o mundo, espiralar, ondear, serpear pelas diferentes paisagens da 

existência e do mundo. 

Tal como a “Grande Narrativa conta a bifurcação de nosso ramo”161, no outro 

lado da margem, “a multiplicidade dos pontos de vista, a confluência”162 entre os 

acontecimentos do mundo e as ocorrências da vida fazem, de novo, todos mestiços. No 

que lhe concerne em termos de urdimento da trivialidade com a invenção, a “narrativa 

começa sempre numa bifurcação que rompe a repetição”163 para, à sua própria maneira, 

anunciar a boa nova. No entanto, é por demais “pequena nossa capacidade de prever qual 

será o ramo novo que sobreviverá entre aqueles que morrem todos os dias”164, mesmo 

antes de desabrochar em pétalas de esperança. Talvez, assim, morrem por não serem 

regados com utopia e otimismo, ou quem sabe, com sonhos e narrativas.  

Em contrapartida, desde ontem e hoje, “os rios, o tempo, o mundo e a vida 

percolam e, sem dúvida, a nossa alma, mistura inesperada de recordações porosas e de 

esquecimentos retornados”165 renascem em cada instante que incandesce a antemanhã do 

novo. Em um tempo que se esvai, um “segundo nascimento”166 proclama o desapego do 

pagus que ainda habita as dobras do corpo e da história. E, por consequência, os homens, 

“com efeito, ao se deslocarem, descrevem um novo ser-no-mundo, um novo cidadão do 

mundo”167 que, por sua vez, passa a existir no encalço de outras renovações. Aí, serve de 

exemplo o advento das tecnologias, – e de outras relações –, pois tudo é muito diferente à 

vida que abandona “para sempre o antigo pagus”168 e a antiga classe.  

Pois então, quando a novidade se multiplica à mesma velocidade do 

aparecimento das inovações tecnológicas, especialmente na rapidez universal das mídias, 

é compensatório “que cada um possa discernir o verdadeiro do falso, o profundo do 

superficial, o novo do remanejado. Isso justifica a empreitada de descobrir-se, de correr o 

risco”169, de mestiçar-se sob pena de perecer pela ausência da diferença a correr no próprio 

sangue. É na transição de Arlequim a Pierrô, e ao contrário, que diversidade e unidade se 

misturam no mesmo tempo e sentido para, então, originar algo novo. No tocante a esse 
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trânsito, bem afirma Serres: “Inteligente é quem percebe a mistura!”170, e a deixa prosperar. 

Em razão disso, a compostura de sua filosofia é expressamente perceptível e fluida, sua 

mestiçagem, somada à predileção pela invenção, o faz o visionário expectador da mudança 

e do deslocamento.  

Nesse “novo período que o virtual emana”171 de forma surpreendentemente 

rápida e globalizante, há que se considerar “a questão do lugar nas redes diversas de todas 

as técnicas de informação, de comunicação e de intercâmbio à distância”172 visto que, por 

meio dos novos recursos tecnológicos é possível explorar os “antigos habitats virtuais, 

criados outrora pela tecnologia da escrita”173 a fim do trânsito do local para o global. Esse 

“novo mundo, (...), virtualmente global, exige um mesmo entusiasmo, ponderado e 

harmonioso, o mesmo optimismo positivo e o mesmo sentido da beleza, sem a qual 

nenhuma aprendizagem é eficaz”174 o bastante para engendrar o homem filho do novo 

humanismo. A partir desse momento, é notório que se dê conta que esses “espaços virtuais 

enchem-se dos lixos leves dos novos proprietários”175 que, como jamais em outros tempos, 

são capazes de transitar por todos os lugares de forma rápida e efetiva, especialmente 

dada a prevalecente utilização das novas tecnologias. 

Em breve espaço de tempo, praticamente na quase totalidade da terra, é 

possível afirmar e constatar que: 

 

Tudo pode ser encontrado na Internet e a qualquer hora, o que pode fornecer, a 
qualquer um, um ponto de vista cognitivo confuso, simultaneamente verdadeiro e 
falso, superior ao oferecidos por mestres obsoletos que ele não pode mais 
suportar. (...). O novo estado fluente de conhecimentos não transtorna apenas o 
saber, as escolas e os pesquisadores, a economia, os trabalhadores e os 
especialistas, o Estado, os professores e cidadãos, mas também a totalidade dos 
laços sociais e as relações com as coisas, o mundo e a sociedade, a ética e as 
religiões176.  

 

Na pauta de tantos acontecimentos e transformações sucedidos no mundo e em 

relação ao homem contemporâneo, quando a emergência do novo flui do local para o 

universal, muito se tem, até então, a entender sobre as suas consequências que não mais 

têm tempo para sedimentar. Por fim, certo é que já se vive uma realidade espaciotemporal 
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em que quase tudo se volatiliza e pouco ou nada se deixa restar daquilo que foi um dia. 

Breve é o tempo para se acostumar com a mudança alucinada das coisas. As tecnologias 

emergentes apetecem a impermanência que muda tudo que insiste em permanecer, 

inclusive as relações humanas, suas implicações na educação, no trabalho, na convivência 

familiar e social. No tocante a essa questão, o entendimento do novo, em Serres, 

transcende qualquer fronteira determinista que ouse cercar o advento da mudança ou da 

invenção numa área específica, em sentido strictu. Dado isso, a concepção serresiana 

culmina na ideia de que tudo pode ser perpassado pela mestiçagem ou pela invenção, 

condições basilares para a efetivação daquilo que se pode inferir como novo.  

Na contemporaneidade, eventos e conhecimentos se transformam constante e 

rapidamente, caso da biotecnologia, das tecnologias da informação, etc. A possibilidade da 

mudança transita do virtual para o real com reciprocidade e agilidade. Essa transição, na 

concepção serresiana, transcende a realidade fixa e específica. O referido conceito pode 

ser largamente utilizado nos variados discursos dos saberes contemporâneos, permitindo, 

assim, poder falar da nova ciência, nova educação, nova pedagogia, nova cultura, etc. De 

igual maneira, tudo pode transformar a realidade humana e do mundo em sentido pleno de 

originalidade. Também as relações humanas no contexto social, político, econômico, etc., 

são abraçadas por essa expectação imensurável da mudança e da transformação. A 

voracidade econômica, a ira do Ocidente contra o mundo, os conflitos religiosos, o processo 

de hominização, as relações entre vida e arte, as efervescências políticas, tudo contribui 

para algum tipo de deslocamento do novo na história e, como resultado final, o próprio 

movimento da história.  No bojo da filosofia mestiça, o novo é aquilo que transforma sujeitos 

e abjetos em outra novidade. Nessa compreensão, a expectativa inovadora move a história 

e o homem em direção à inventividade e a outros sentidos. Afinal, a resultante da novidade 

é aquilo que se move e se transforma, haja vista a terceira instrução.  

Em suma, o pensamento de Serres sugere que a expectação do novo encarne 

o espírito da invenção e da transfiguração do mundo, tal como em sua Grande Narrativa e, 

mais especificamente, em seu projeto de hominescência. Essa ideia, sem dúvida, culmina 

na possibilidade de qualquer mestiçagem originar uma terceira possibilidade de mudança, 

de instrução e de emergência do vir-a-ser, e assim por diante. E que assim seja: “Queiramos 

ou não, nosso projeto é o homem”177 novo, repleto de boas novas. 
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2 . CRÍTICA À CIÊNCIA AUTORITÁRIA  

 

A ciência aumenta o encantamento do mundo?178. 

 

Este capítulo critica os cânones e as imposições científicas ocorridas na cultura 

ocidental a partir do advento da modernidade. Em sequência a esse episódio, mostra que 

Serres se opõe, radicalmente, à práxis autoritária que a ciência consubstanciou na história 

recente da humanidade. Consecutivo a esse fato, o presente texto discorda, 

peremptoriamente, do domínio exercido pela ciência sobre o homem e o mundo, e adverte 

sobre a ação das especialidades em sua ocorrência no âmbito científico. De outro lado, 

este capítulo é também propositivo, ao sugerir uma ciência convencida da necessidade de 

rever suas práticas e suas imposturas. A tal finalidade se propõe a ciência mestiça, 

alcunhada com o teor central da filosofia mestiça de Serres. 

 

2.1 Crítica à ciência autoritária: para refletir sobre o próprio fim 

 

Aqui se objetiva compreender o pensamento mestiço em proposição de 

contribuir para a construção de um discurso crítico sobre a ciência, no escopo de não 

demonizá-la nem renegar seus benefícios. Para tecer tais considerações, é premente fazer 

alguns apontamentos sobre a razão. Partindo do ponto em que ela “toma, desde as Luzes, 

a vez do Deus criador; ela substitui o desígnio divino descrito pelos profetas. Nós 

produzimo-nos a nós próprios coletivamente”179, para o bem ou para o mal.  

De outro lado, Serres também tem sua visão otimista e promissora, sobretudo 

em relação ao dia em que “a ciência e a razão tiverem atingido a beleza, não correremos 

mais risco”180 da autodestruição ou do apocalipse nuclear. “Bela, a filosofia afasta o 

perigo”181 de ser, o homem mesmo, destruidor do mundo e das suas narrativas. No 

momento presente, felizmente, “achamos horríveis, com razão, essas narrativas escritas 

para embelezar os cadáveres amontoados”182 à feição da razão arbitrária que, desde seus 

primórdios, evoluiu para matar, dominar o mundo e submeter o próprio homem a uma 

conduta servil.  
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De outro modo, entranhado nas dobras das narrativas cotidianas, o mito nunca 

deixou de criar laços entre homem e mundo. Quem sabe, daí, sua possível ressurreição, 

juntamente com as narrativas, que ainda assombram as ciências tementes das “numerosas 

bifurcações, novas e contingentes”183 que emergem no seu centro ou nas suas adjacências. 

Ainda que a tonitruância da razão seja ensurdecedora, nunca é tempo de deixar de ouvir 

que, se matarem o mito ou a literatura, provavelmente, a “tradição sociocultural deixará de 

produzir, mais tarde ou mais cedo, sábios ou ciência”184, homem ou deuses. 

Serres, porém, considera que não se deve desprezar ou preterir a ciência. Pois, 

tratá-la com desprezo ou “relegá-la ao superficial continua a ser uma operação tão irrisória 

e inútil quanto a que consiste em imitá-la pura e simplesmente”185, sem requerer nenhum 

posicionamento crítico. Desconsiderar sua associação com o poder destrutivo nas guerras 

e no aniquilamento da natureza, também, não é o caso, pelo menos de acordo com as 

bases pacifistas da sua filosofia. Constatado a partir desse ângulo, é fato consumado que 

as “narrativas humanas, sociais, políticas, históricas não levam em conta a paisagem, 

cegamente elas as saqueiam; como nossas culturas se dão o direito de dizer à natureza 

sem direito, elas emporcalham e destroem”186 tudo, sem escrúpulo e sem piedade. Nesse 

ínterim, haveria de existir “muitas ciências e tempo para mostrar a unidade da 

humanidade”187, entretanto, com boa vontade e compaixão, é necessário, apenas, “um 

pouco de piedade para conectá-la”188 e, quando preciso for, religá-la outra vez. 

É inegável que, inocente ou culpada, a “ciência saiu da história”189 para entrar 

“numa era pós-histórica”190 e ser “invadida, passo a passo, pelo instinto de morte”191, da 

terrível morte premeditada. Toda a humanidade, em circunstâncias recentes, se tornou 

ameaçada por presságios de extermínio em grande escala. Chama a atenção, nessa 

situação, quando a “ciência rigorosa nos ensina isso, sem dizê-lo, com palavras que não 

são escutadas”192 ou levadas devidamente em conta. Há muito, “desde que o ato criminoso 

fora seu ato de nascimento... O saber é aliado do poder, é o poder em sua própria 
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essência”193 e ação. Por conseguinte, “eis que, sob pena de morte, precisamos nos 

conduzir a uma pré-história ainda mais arcaica (...) para purificar as fontes da ciência, 

envenenadas, desde a origem, pelo terror”194 e pelo instinto autodestrutivo. 

Com convicção, Serres chama a atenção para o domínio e os efeitos que a 

ciência tem sobre o homem e o mundo contemporâneos.  Segundo seu entendimento, ela 

“inunda, esculpe nossos hábitos e nossas culturas, move a partir do interior de nossa razão, 

nos leva ao futuro, único projeto coerente, mesmo se muitas vezes inconsciente, de uma 

humanidade doravante solidária”195 ou diligente em relação à posteridade. Quando critica 

seu domínio, especialmente a partir da explosão da primeira bomba atômica, aponta para 

uma questão ética, bem como para a necessidade da nova ciência. Comprometido com a 

construção da paz através do saber, reconhece a emergência e a necessidade de conter o 

domínio que, presentemente, a corporação científica exerce sobre homem e mundo.  

Em boa hora, outras questões preeminentes são aqui apontadas, lembrando 

“que jamais obteremos o domínio definitivo de tudo, visto que dependemos cada vez mais 

das próprias coisas que no passado dependiam e que, mais uma vez, dependem de nós”196. 

Mesmo que a ciência ainda seja a grande promessa, muitas questões não foram sanadas, 

tal como o ressurgimento dos micróbios tolerantes aos antibióticos, o aquecimento global, 

etc. Nesse caso, a supremacia humana não deu conta de que o “domínio conquistado aqui 

coloca em questão uma nova obediência ali”197, fazendo com que “o dominador assassino 

suicida-se; no final da epidemia, os micróbios morrem por falta de novas vítimas; os 

predadores também morrem por falta de presas”198 e de condições adequadas à 

sobrevivência.  E caso prossiga em sua cruzada contra a natureza, a espécie humana 

também perecerá, da mesma forma, por falta de suporte à sua subsistência. 

A partir das experiências vivenciadas em decorrência da ciência, e de suas 

consequentes ações, Serres busca “entender sua evolução, sondar suas origens, abordar 

lucidamente as tragédias mortais de suas crises”199 e, paradoxalmente, de seus progressos, 

bem como refletir e ponderar sobre suas escolhas e seus problemas. Por sua vez, seu 

pensamento se opõe radicalmente aos interesses de “dominar os homens e o mundo”200, à 
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maneira como, repetidamente, ocorre sob a égide da cultura ocidental. Assim, faz notar que 

não se deve “conquistar absolutamente os homens e o mundo, porém, juntos, salvaguardá-

los”201 do potencial risco de destruição de ambos. Risco potencializado por meios eficientes 

e eficazes. Ao longo de sua experiência no mundo, infelizmente, quando atinge o ponto 

mais alto da evolução, a espécie humana “elimina todas as outras e destrói a Terra (...) em 

virtude mesmo de seu triunfo, excessivo”202 e peremptório. 

Todavia, Serres sugere necessária mudança de conduta a se efetivar na relação 

do homem com seus semelhantes e, ao mesmo tempo, com o mundo. Seu pensamento, 

de índole pacifista e afirmativa, propõe caminhar rumo à hominescência. Esse “novo tempo 

refere-se à aventura de hominização”203, como processo real e íntimo dos seres humanos, 

que preservam suas contingências no tempo e no espaço. Incandescência e hominescência 

emergem na manhã de hoje para, quem sabe, a ciência não excluir a vida e a si própria da 

grande narrativa do humanismo. Em razão desse esperançar, vale considerar o seguinte 

trecho em que considera incessante o processo de definição do homem. Para tanto,  

 

trabalhamos continuamente para a hominização, para o nascimento de filhos mais 
humanos. Somos agora pais do Homem: até mesmo concretamente, dentro dos 
laboratórios. Matar o pai ou amá-lo, estamos diante de uma questão que pertence 
à epistemologia, à ciência cognitiva, à ética; ela diz respeito à sequência da Grande 
Narrativa fabricada por nós. Mais uma vez, para o saber e para o real, ela se coloca 
da mesma forma nas ciências duras e humanas, nas artes e nas religiões204.   

 

Quanto a essa questão, o filósofo supracitado tem razão ao mencionar tais 

possibilidades, pois, nunca na história humana, homem e mundo foram tão suscetíveis de 

serem manipulados pelas tecnociências. Em frente a tal evento, mais uma vez, há que se 

atentar para o bem e o mal, uma vez que a “ciência encontra a cultura quando ela se 

encarna e descobre ou produz dor, mal e pobreza. Esse tempo não acaba, pois traz consigo 

o mundo e a história”205, a dor e a contingência, uma e outra manifestada na existência 

humana. Entretanto, esse não é um posicionamento reducionista por parte de Serres. Em 

outras circunstâncias, suas considerações relevam os avanços científicos e tecnológicos a 

patamares afirmativos e otimistas. Aliás, as tecnociências, visceralmente, estão atreladas 

ao seu projeto de hominescência e de um mundo pacificado pelo conhecimento. 
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2.2 Há que dominar o próprio domínio? 

 

Desde o século XVII, contemporâneo ao início da ciência moderna, Descartes 

(1596-1650) sistematizou as bases da filosofia moderna, dando início à concepção 

mecanicista, cujos ramos e implicações ainda se estendem até os dias atuais. Com 

pretensão de descontinuar essa tradição, Serres entende ser necessário “mudar de direção 

e abandonar o prumo imposto pela filosofia de Descartes”206, sobretudo a fim de se 

constituir nova relação do homem com a natureza, e mesmo consigo próprio. Por causa 

“dessas interações cruzadas, o domínio dura apenas um prazo e se torna servidão; da 

mesma forma, a propriedade permanece uma empresa rápida ou termina pela 

destruição”207 que, não somente é capaz de assustar, mas de prescrever, de modo colossal, 

o fim de tudo e de todos. Consequente a isso, faz os seguintes questionamentos: afinal, 

“quem decide? Cientistas, administradores, jornalistas. Como vivem? E, antes de mais 

nada, onde? Em laboratórios, nos quais as ciências reproduzem os fenômenos para melhor 

defini-los, em escritórios ou estúdios”208 onde a informação ou a verdade é formatada em 

conformidade ao poder vigente. Em resumo, esses indivíduos habitam lugares 

possivelmente mais seguros, onde o meio ambiente não mais intervém nas suas atividades, 

nem o ruído de fundo do mundo os desconcentram. 

Aí, supostamente seguro entre quatro paredes, o cientista ou o político ignora a 

fúria do mundo ante seus insultos, depredações, extinções. Quando, assim ocorre, os 

“limites do conhecimento, eficaz e preciso, os da intervenção racional, não se avizinha mais 

apenas da ignorância ou do erro, mas também do risco de morte”209, de autodestruição, de 

guerras, de violência extrema. É nesse entendimento que, outra vez, vem à tona alertar que 

o “Saber não nos basta mais”210. Diante dessa realidade, o saber não pode desobrigar-se 

“de uma infinita piedade”211, sob pena de se tornar monstruoso, “mais ignóbil do que todos 

os demônios que a imaginação dos artistas já concebeu ou pintou”212 para contar seus 

terríveis pesadelos ou aflições. 

Em razão disso, há que se observar que a “relação do sujeito ao objeto sobre o 

qual a ciência e a teoria do conhecimento constroem seu império, há séculos, formou-se 
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não por natureza, mas por fato de civilização, sobre um modo brutal”213 de colonização, de 

domínio e de exploração. Exemplo disso são as relações parasitárias que o homo sapiens 

estabeleceu com o mundo e com a própria espécie. A culpa, a ganância e o “pecado original 

de destruição está na origem e no fundamento de nosso saber”214, enraizado na 

incontrolável vontade de poder. Dado esse fato, é oportuno considerar que, em se tratando 

do poder, tudo perece ou esvai. Ao modo como ocorre na história e no curso da evolução, 

“as espécies desaparecem, o animal humano sofre a tentação de dominar”215 tudo e seus 

pares. Por ora, irônica e “felizmente, a decadência chegou para ele no dia abençoado em 

que obteve o conhecimento e pôde, então, conhecer a morte”216 e o temeroso fim de seu 

tempo, o alfa e o ômega de sua história.    

Antes que seja tarde, é a vez de assimilar que “o homem ocidental é um predador 

intelectual”217, para o qual saber “é caçar, conquistar, violar, poder, destruir”218, matar e 

submeter tudo a seu domínio. Ante tal circunstância, é pertinente considerar que, devido a 

temerária eventualidade, a razão “não gera sempre razão”219, mesmo “necessária, ela não 

é suficiente. O mundo não provém dela e somente dela; o conhecimento provém dela, dos 

homens e do mundo”220.  

Em concomitância com a realidade, o pensamento de Serres, francamente, 

chama a atenção para o modo como a “razão cruza a violência, a guerra, as doenças, a 

morte, se depara com o problema do mal, tradicional em filosofia”221 e nas instituições, na 

ciência, na política, nas universidades, etc. Em consequência, no âmbito das relações 

humanas, a violência se manifesta sob vários formatos, dentre os quais de modo implícito 

e explícito nas aspirações de poder consorciadas com os projetos científicos. A partir dessa 

compreensão, não é difícil entender que dominar e possuir são pretensões inerentes à 

concepção cartesiana, bem “no despertar da era científica e técnica, quando a nossa razão 

partiu para a conquista do universo”222. Em função desse projeto, a “dominação cartesiana 

corrige a violência objetiva da ciência em uma estratégia bem regulamentada”223 e 
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racionalizada, fazendo com que a relação humana e “fundamental com os objetos se 

resume na guerra e na propriedade”224, no utilitarismo e na pilhagem. Por fim, a 

“propriedade é um roubo”225 [grifos do autor] e a prisão do espírito livre. 

À vista dessa ocorrência, aponta para o fato da atualidade aprazar inexorável 

diálogo entre diferentes concepções científicas e filosóficas. O pretendido acontecimento, 

em tese, contribuiria para a percepção dos efeitos do conhecimento científico sobre homem 

e mundo, ao mesmo tempo em que se alentaria para outras possibilidades de se efetivar 

fidedigna mudança no rumo do aludido domínio. Em curso, a percepção de “que a ciência 

está fracassando em sua velha vocação civilizadora”226, e que a bomba atômica não foi 

mero acidente de seu percurso, faz parecer “que o domínio racional do mundo não mudou 

em nada a sujeição dos homens e, mais ainda, a teria agravado, já que se tornou sua 

ferramenta”227 de comprovada eficiência e dominância.  

Como se pode constatar, Serres faz duras críticas aos desvios que a razão 

científica tomou ao se consorciar com o poder. Porém, pretende que as ciências humanas 

façam operar e “esperar o domínio deste domínio”228. Então, preocupado com a 

unilateralidade da verdade, nesse caso específico, a verdade científica, e com o poder que 

a mesma interpôs sobre mundo e homem, ele busca por nova ciência, sob a qual homem 

e natureza não mais continuem vítima da razão sem limites. Em sequência, faz ver que o 

“progresso linear ou a série clássica figuravam, antes, a genealogia das ciências”229. A ideia 

de progresso sem consequências, ainda fomentado, não pode continuar existindo, inclusive 

como conteúdo de ensino.  

Ao longo da história, “sua idade não ultrapassando alguns milhões de anos, 

portanto mal adaptados, vaidosos de sua ciência miúda, os hominianos se acreditam os 

primeiros, porque chegaram por último”230 e, logo, sem medir as consequências de suas 

práticas, se fizeram dominadores do mundo enquanto escravizam a si próprios. Por que se 

sentiram poderosos demais? Por ventura, coparticipantes do espetáculo sombrio, no 

mesmo palco global, é usual assistir “sucessivas crises das ciências e das técnicas 

associadas, cada uma das quais, no ápice de sua potência”231 e das suas intervenções no 
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curso natural da vida. Agora, homem e mundo, ambos ante o incomplacente “perigo da 

morte”232 e da autodestruição. Porém, “este mundo não cessa de estar em crise, 

indefinidamente relativo e sempre transformado; a crise é o próprio mundo”233 em fluxo, que 

também desloca o espírito humano para a fatalidade. Embora o mundo de Serres não seja 

plenamente acabado e ordenado, a “miséria e a alegria juntas preenchem a experiência 

fundamental que podemos ter do ser, da vida, do mundo, dos outros e do pensamento”234 

mestiço e autônomo. 

Talvez, minimamente consciente dos riscos da razão indomável e suicida, a 

cultura ocidental dê conta do seu poder ancorado em temerário projeto de conhecimento. 

Nesse seguimento, por meio “de um novo apelo à globalidade, precisamos inventar uma 

razão simultaneamente racional e ponderada que pense corretamente ao mesmo tempo 

que julga prudentemente”235, sem esquecer, é claro: “Estamos perdendo a raridade”236 da 

vida e do mundo. 

Em contraposição aos domínios duros, extravagantemente racionais, ainda é 

tempo de acreditar em possíveis metamorfoses ladeadas por mudanças de sentido.  Com 

referência a essa acepção, “é preciso entender o conjunto dos atos e dos pensamentos que 

desprendem. Por onde passa ou aperta, todo laço transmite força e informação, alguma 

ressonância”237, algum temor de si mesmo, alguma insegurança de que a vida possa 

persistir. Pois, há muito “aprendemos que o fim de uma agonia podia de repente equivaler 

ao último capítulo da vida”238 ou da história.  

Risco de uma extinção capital?  

Fim do Planeta, devastado pelo domínio que não se autodomina?  

Sombrio, advindo da razão tonitruante, talvez o mais terrível do gênio humano 

seja seu instinto de morte, obstinadamente potencializado pelas tecnociências, 

principalmente quando se tem “acesso a uma soma de possíveis tão completa como 

hoje”239, seja para empresar o bem ou o mal. Entretanto, saber e poder, à sombra das 

ironias das narrativas de morte, soberbamente tem sido terríveis pesadelos. Só 

recentemente é que se deu conta que a “ciência, a verdadeira enfim, habita tranquilamente 
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o instinto de destruição e de aniquilamento”240, inclusive de seus próprios idealizadores. 

Irônica e paradoxalmente, a morte engendrada pelo gênio humano também extingue a 

última vontade de seu criador. 

Adverso a tal realidade, a partir da concepção de um mundo plural, 

multifacetada, mosaica e arlequinada, Serres se opõe à verdade única ou absoluta. 

Segundo sua percepção, “nossas vidas têm ainda mais sentido quando mudam de 

sentido”241 e originam a novidade, porventura a aurora da nova ciência, do novo 

humanismo. Em quaisquer circunstâncias, seria demasiado “perigoso que as ciências duras 

se fizessem passar pela única forma de pensar”242 ou de existir. Contrariando essa 

possibilidade, certo seria “conceber que as ciências se tornassem sábias”243 e, 

possivelmente, arlequinadas. Ora, nunca trajado de forma definitiva, o Imperador da Lua é 

o contrário do saber que, em sua feitura dura e inflexível, insiste em ter apenas uma única 

face.  

Em tempos não muito distantes, a ciência moderna desatou nós e cortou “laços 

para instaurar a precisão e a exatidão”244, rigidez e certeza, dor e poder. Ante o ruído dos 

“problemas globais colocados pelas ciências e as necessidades contemporâneas invertem 

novamente esse ideal de corte, de maneira que reatam os laços que a análise desatou”245 

sem ter em vista que, “inversamente, a narrativa engendra essa ciência e a desenvolve”246 

ou, na pior das hipóteses, a vivifica. E assim se sucede, ainda nessa manhã, à “ciência, 

que se encontra com a narrativa que, de repente, se antecipa à ciência. Eis, ao vivo, o 

processo de engendramento”247 do saber gestado no advento do novo humanismo. Uma 

travessia para a terceira margem? Mas, atenção, coisa nenhuma, mesmo o “novo nasce se 

algum sol exasperado o impede”248 de germinar e de se ramificar. 

A tradição ocidental, desde o “fim do século XIX, ao menos nas ciências e na 

filosofia, ainda mais nas empreitadas de colonização, o local – ocidental – impõe ao global 

seu imperialismo”249, sua religião, sua educação e sua razão. Razão que sempre primou 

por ter direito sobre outra razão qualquer. Ainda contra essa tradição arraigada nas práticas, 
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nos discursos, nas pedagogias, etc., é importante advertir que mínima “e vizinha de zero é 

a probabilidade de ter sempre razão sobre tudo e sobre todos”250. Pretensão essa que não 

é rara em uma cultura de crenças racionais totalitárias. 

Por efeito do poder que exerce sobre a natureza e, irrefutavelmente, sobre o 

homem, de forma cada vez mais agressiva, global e eficaz, é imprescindível conter essa 

dominação que, em tempo algum, ocorrera na história humana. Com aguçada percepção 

dessa real situação, Serres lembra que tal dominação “parece escapar a nosso domínio”251, 

e que o temor frente àquilo que se pode prever leva ao pesadelo do dia em que a ciência 

perdeu sua inocência e empoderou-se das mais abomináveis forças destrutivas. Diante 

disso, não se pode mais enganar ou ser enganado, pois o amanhã está cedido “à destruição 

universal... o saber fez transparecer sua finalidade”252. E, assim, “a ciência tornou a 

violência absoluta. Nessa coisa, nesse objeto: a arma absoluta, a ciência e a potência 

concorrem. Está aí, diante de nós, e é nosso futuro”253 outrora temido e atualmente 

previsível e calculável. 

 

2.3 Crítica ao conhecimento fragmentado 

 

Já no advento da modernidade, ainda em limiar, e como promessa do saber 

ilimitado, a ciência moderna, originada com Galileu (1564-1642), “depressa ocupa o lugar 

de Deus e o substitui”254 no projeto de ordenar e de explicar o mundo. Daí por diante, mais 

que em qualquer outra época, foi possível verificar “que o saber está constantemente 

localizado muito próximo do poder, de seu exercício, de sua conservação e de sua 

conquista”255, bem como dispostamente potencializando seu controle e a globalização 

efetiva de seu domínio.  

Com base na filosofia cartesiana, iniciou-se o processo de fragmentação da 

realidade propriamente dito, sob a justificativa de procedimento necessário para melhor 

compreendê-la e, consequentemente, dominá-la de forma sistemática e segura. Desde o 

século XVII, na filosofia e na ciência, a fragmentação aplicada às diferentes áreas do 

conhecimento se tornou um imperativo de proporções globais e totalizantes, cuja ambição 

de domínio enredou mundo e homem na mesma rede.  
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Desde então, na presente cultura científica, muito se tem prestigiado o domínio 

dos saberes especializados. Aí, bem se aprendeu e, por ora ainda se aprende, a 

fragmentar, a discriminar e a hierarquizar. À guisa de vários motivos, entre os quais o 

domínio do especialista sobre seu campus de saber delimitado, cada vez menor e 

demarcado, toda e qualquer narrativa, sobre o homem ou o mundo, foi expulsa pela razão 

científica, muitas das vezes de forma prepotente e totalitária, como uma espécie de 

assepsia epistemológica.  

No curso histórico dos últimos séculos, também nas universidades, ainda se 

preza pela “instrução que produz ou especialistas obedientes ou ignorantes cheios de 

arrogância; infinidade de desejo, drogando até a morte pequenas larvas moles”256 sem 

suspeitar que alguém também os manipulam ou os drogam com conceitos, formas e 

verdades duras. Ante essa circunstância, Serres adverte que qualquer “conhecimento tem 

um preço, um custo, indexados à etiqueta”257 e, como resultado, essa conta é endereçada 

aos indivíduos e à sociedade como um todo e, às vezes, cobra pela própria vida de seus 

mentores. 

Essa tradição, que submete a ciência a contínuo processo de fragmentação, em 

partes cada vez mais apartadas da pluralidade dos outros saberes, também se ancorou 

numa posição de domínio e de controle da natureza. Por ora, até mesmo nessa “manhã a 

natureza escapava a nós”258 “ou a limitávamos à experiência curta do pequeno canteiro”259 

e, quando “a estudávamos nas ciências, nós a recortávamos em pedaços ainda 

menores”260, ignorando o desmantelamento de sua unidade. Bem assim, “uma das crises 

do nosso saber vem do fato de que ele não funcionaria sem esses recortes”261 ou sem o 

controle treinado de determinada e obcecada especialidade.  

Tal como num amontoado de retalhos, informes e descosturados, casaco de 

Arlequim desfeito, não pode vestir um corpo qualquer, algo semelhante ocorre com a 

ciência fracionada, pois também não pode compreender a raridade e expectar os prodígios 

do mundo. Porventura, “quando as disciplinas separadas desejarem unir-se em 

federação”262, certamente, se dará “o entrelaçamento que se prende por uma treliça de 
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relações ao tecido social e humano, doravante solidário”263 e empenhado em prol do dia 

em que os saberes vestirão arlequim. 

No seu domínio, os especialistas se investem de porta-vozes, únicos a ter 

credenciais do saber e, logo, do poder advindo de sua verdade. Os quais, então, “tendem 

a se tornar possessores”264 e controladores de determinado fragmento da verdade. Aí, em 

seus espaços estreitos, ordinariamente encapsulados, vedados dos ruídos do mundo, o 

“lógico fala da ciência, o historiador da ciência também, mas nenhum dos dois a produz”265 

ou decifra seus desígnios. Na maioria das vezes, nunca se entendem ou são capazes de 

enxergar os limites dos seus horizontes epistêmicos, isso por desconsiderar as 

ocorrências que extrapolam seus formatos predeterminados, programados em 

conformidade com suas expectativas exatas e insensíveis ao curso da vida existenciada 

de circunstâncias e contingências. 

Tal como as “ciências positivas dispõem de métodos e de resultados”266 

fechados em suas teorias, o especialista também é, via de regra, crédulo única e 

exclusivamente nas suas verdades. Aí, o método absoluto impõe uma via de mão única, 

pensamento e verdade unilaterais. Pretensa e determinantemente, o expert “sempre sabe 

o que está fazendo”267, seja nas dependências do seu laboratório ou nas entrelinhas do seu 

discurso. Doutrinado ou disciplinado, ele “programa e realiza qualquer manipulação num 

laboratório”268, “e quando não sabe, às vezes inventa”269, pois a convenção dos seus 

correligionários diz que apenas ele deve saber e falar sobre o que sabe, ou sobre o que 

pensa que sabe. Isso também ocorre na ciência, na educação e na pedagogia delimitadas 

pela visão constituída de direção única. 

Em prosseguimento a esse entendimento, é nítido que a ciência, fragmentada, 

delimitada e específica, se ordenou numa formatação dura, resistente às mudanças que 

emergem em suas fronteiras. Nessa amplitude, decerto, as concepções racionalistas duras 

forjaram ciências “frias e inacessíveis”270, que também reproduzem, em série, cientistas 

frios e esquivos, dogmáticos e fiduciários de uma espécie de monoteísmo epistêmico 

absoluto. Na sequência dessa argumentação, “foi por isso que o século XVIII europeu 
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celebrou as Luzes”271 e foi, pelo mesmo motivo, “que o século XIX escreveu sobre o Saber 

Absoluto”272. De agora em diante, o Deus da ciência e da razão “não mais deposita na 

história a não ser um único dos seus velhos atributos, o Pensamento. O absoluto não o é 

mais, a não ser sob a espécie do saber. O Absoluto não é nada mais do que a Ciência”273 

exercida na plenitude do seu monoteísmo e sectarismo. 

Para Serres, “por delimitação e especificidade, o ideal do conhecimento passa 

então das leis gerais para o debate detalhado, até uma fragmentação infinitamente 

dispersa”274, divorciada da variedade do mundo e dos outros saberes. Por restrições 

teóricas e metodológicas, o especialista não apreende nem compreende aquilo que está 

inscrito nas entrelinhas e, nem ao menos, ouve os ruídos de fundo frente a seu próprio 

discurso.  

Na prática científica, “a reprodução das experiências é algo notoriamente difícil, 

e os laboratórios de ciência pura estão geralmente tão fechados ao público como os da 

ciência industrial”275, à maneira de um espaço sagrado, que somente se abre a poucos 

iniciados. Espaço recluso, altamente monitorado, hermético, asséptico, onde se teme, 

igualmente, o contágio do pensamento e da crítica. À semelhança de uma linha de 

montagem, os “especialistas começaram a produzir como uma fábrica”276 teorias, conceitos 

e soluções, que “entregam de cima para baixo os resultados a serem aperfeiçoados”277, mil 

vezes esterilizados a fim de postergar qualquer potencialidade crítica ou de mudança. 

Tendo como exemplo o “segredo interior à própria ciência em seu funcionamento setorial, 

menos frequentemente posto às claras: de célula em célula, de disciplina em disciplina, a 

comunicação não se realiza”278 nem se mestiça. A ciência repugna a mistura? O 

especialista tem aversão àquela que não é sua língua, abomina o que não é seu o discurso. 

É sempre temeroso da novidade. Certo é que, ordinariamente, “quanto mais se divide o 

trabalho científico, melhor ele é apropriado em sua globalidade”279 e, ao mesmo tempo, 

controlado, setorizado e administrado em seus departamentos.  

Mesmo que obediente a certo discurso, por ironia ou incongruência, o 

especialista ou expert “é uma espécie que não tem fala, que não se pode fazer compreender 
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pela espécie vizinha”280, que absurdamente lhe parece estranha. Faz imperar a regra de 

segmentar para dominar, semelhantemente a um regime totalitário, onde “as reuniões e as 

aglomerações de mais de três pessoas são proibidas”281, porque a fluidez do diálogo 

ameaça a intransigência e a imponderabilidade dos seus discursos duros. 

Desde o momento que a ciência passou a servir aos interesses do poder, ela “é 

sustentada pelos políticos”282 e “pelos sócio-políticos”283, particularmente por quem, 

ambicionando algum benefício, a financia. Mais calculista que o discurso do professor, 

esporadicamente acusado de matar homens, a fala “do político se compromete em fazê-lo, 

por definição, já que ele exerce exatamente a violência legitimada”284, justamente, por ser 

mais efetiva. Nessa mesma linha de raciocínio, “a ciência é o objeto de um discurso”285, 

mas “quando se torna instrumento de poder, aí está a morte”286 e “o argumento do 

domínio”287 absoluto. De acordo com essa ideia, militares, políticos e governantes há muito 

aprenderam que seria “preciso saber a ciência para dominar o mundo”288. E, ao mesmo 

tempo, habilmente perceberam, também, que “não é preciso saber da ciência para dominar 

a ciência”289, seus funcionários, seus especialistas, seus produtores e suas verdades.  

Como se não bastasse a ironia implícita na história da ciência, “aqueles que têm 

nas mãos o domínio podem ser fantoches na hora exata em que se farão necessários 

sábios dentre os sábios, nesse lugar tão perigoso”290 e tão frágil, onde habita o 

conhecimento do bem e do mal. Nesse lugar onde Arlequim não graceja, “toda ciência da 

natureza, feiticeira ou aprendiz de feiticeira, irresponsável em relação às questões sociais, 

entregou-se ou ainda se entrega ao sabá por algum tempo”291 e, ao que tudo indica, não 

deixará, tão cedo, de se embevecer com seu instinto de morte. Inocência ou estupidez? 

Aspiração de magia ou de divindade? Em verdade, é assim que alguns especialistas 

esburacam a vegetação e “a camada de ozônio, expõe o mundo a grandes perigos”292 e 
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amedrontamentos. Donde uma aventura sem nenhuma narrativa de retorno. Navegação 

sem nenhum local de ancoragem à vista.  

A datar de Nagasaki e de “Hiroshima, as relações entre as ciências e a sociedade 

não se conduziram mais tão bem quanto antes”293. Clarão e calor apocalípticos plasmaram 

as relações entre o conhecimento do bem e do mal, entre ciência e humanidade. Poder e 

ciência prenunciam, juntos, a morte universal. Apoteose e temor “incontestável das 

ciências; o feiticeiro abandona a praça, de cabeça baixa”294 e nauseabundo. Triunfo da 

razão? E daí em diante, “uma mudança de filosofia passou a ser necessária”295.  

Sem demora, que incandesça o projeto de hominescência!  

 

2.4 Proposições para uma ciência mestiça 

 

Ensejada e subsidiada por Serres, a terceira instrução também agrega a 

mestiçagem científica, imbuída já na mestiçagem cultural, expressão original de sua 

filosofia mestiça. A alegação de uma ciência mestiça, entre tantas outras possíveis, se dá 

na confluência das especializações, a partir do esforço de se atar as ciências duras e as 

humanidades, no escopo de que ambas falem do mundo e do homem em comunhão e em 

harmonia.  

Ao ponderar que a “sabedoria requer a invenção de uma instrução terceira”296, o 

filósofo mestiço pretende coadunar “aos fios da exatidão especialista a cadeia forte das 

humanidades reencontradas”297, após longo esquecimento e desdém por parte das ciências 

duras. Assim, a nova ciência se faz nas múltiplas possibilidades das misturas e do diálogo 

com as narrativas. Em possível novo curso, essa ciência mistura certezas e dúvidas e, 

muito provavelmente, se liberta de qualquer verdade absoluta, estagnada no ponto em que 

morre a expectativa da novidade.  

Em permanente “êxodo mais do que em método, nossa ciência não oferece 

nenhuma garantia: nem segurança estável, nem certeza definitiva, nem axiomática 

fechada, nem predição segura, nem um lar fixo”298 e, muito menos, a infalibilidade da 

verdade única. Sempre como turbilhão, a verdade inesperada desestabiliza os métodos e 

o sossego epistêmico das tradições e das instituições pretensamente imóveis. Sem 
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caminho protegido, jamais “encontramos o centro e nos inclinamos a deixá-lo. Voltamo-nos 

para a direita, para a esquerda, para nos afastar dele. Temos medo?”299. Certamente, sim. 

Pois, não “podemos habitar sobre essa falha, este eixo dentro deste turbilhão”300 ainda que 

o mundo seja um “turbilhão de turbilhões, entrelaçamentos ou teias de vagas”301 e 

meandros. Afinal, “quem construiria sua casa no meio da correnteza? Nenhuma instituição, 

nenhum sistema, nenhuma ciência...”302 e nenhuma verdade supostamente razoável.  

Como correnteza indomável, onde nada se sedimenta, a mestiçagem se 

configura em multiplicidades que não se estancam. O olhar mestiço, despido do preconceito 

da ciência historicamente determinada, descortina a paisagem das múltiplas 

manifestações, onde o fluido desliza sobre o duro e, mais uma vez, a mistura compõe a 

terceira instrução. 

Ao mirar a realidade de seu ponto de vista fluido, Serres diz que “a literatura 

lamenta a miséria e o sofrimento”303 demasiadamente humano. Homem e mundo assistem, 

ainda, a ciência não ter aprendido “a linguagem desse soluço”304. Mesmo em tempos de 

advento hominescente, na inconsistência desse “lugar trágico começa a razão instruída 

com mestiçagem”305 – um “lugar mestiço, se semeia no tempo e no espaço”306. Aí, 

porventura, é onde se deseja que os saberes se reencontrem, que “Hermes, o deus dos 

laços”307 reate a ciência com a literatura, com a religião, com o mito, com a filosofia.  Por 

certo, na margem dessa paisagem mestiça, “com frequência, as narrativas explicam melhor 

as coisas do que os sistemas”308 consolidados, pois são fluidas e leves.  

Em vista do novo, as próprias ciências precisam ser reatadas, costuradas a 

arlequim. À sombra dessa condição, sem se darem conta de novo sol, fortuitamente, os 

cientistas não compreendem as humanidades. Ao mesmo tempo, “as ciências humanas 

entram ainda menos nas ciências exatas”309 e em seus domínios. Como se não bastasse 

divergências teóricas e metodológicas entre suas determinações, além do mais, “a classe 

dominante exclui as humanidades”310 e o pensamento livre. E o que deveria ser somado ou 
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misturado, diabolicamente, é dividido e separado. Ainda em tempo, as “novas ‘ciências 

humanas’”311, mestiçadas e leves, precisam “metamorfosear as ditas fábulas em mitos”312 

e as verdades duras em contornos suaves. 

Com assombro e temeridade, o “novo pode nascer sob esse claro-escuro”313 

indomável. Onde a narrativa integrará a mestiçagem científica? Presságio da ciência 

arlequinada? A expectação do reencontro dos saberes move os espíritos livres em direção 

contrária àquilo “que ainda não é sonho”314 ou esperança. Reviravolta já, nas ciências e nas 

humanidades? Boa nova de “um caos indeterminado, cuja presença constante nos 

acompanha”315 e “onde a ciência, assim como a vida, a língua, assim como a poesia, vão 

buscar seus começos”316 e suas renovações. Paisagem revolta onde surge a percepção 

“vaga mas rigorosa de um saber e de uma epistemologia futuros”317, gestantes da 

hominescência, ansiosamente, esperada. 

Ainda em tempos hodiernos, na história das ciências, o “duro mostra sua eficácia 

sobre as coisas do mundo”318, sobre domínio e controle da realidade. De outro modo, o 

suave age “sobre as instituições humanas”319. Mas por que, até então, largas margens 

apartam as ciências exatas das humanidades, e vice-versa? Por isso é que se carece de 

atravessar de uma margem para outra. Mestiçagem, travessia, assim deveriam proceder 

insistentemente as ciências, as religiões, a filosofia. Sempre será preciso partir, travessar, 

ir, voltar. Somente quem desgarra de seu posto encontra outra margem. “Aquele que parte 

de uma margem”320 a outra experimenta em seu corpo, frágil e mole, a “rasgadura no tórax, 

ou no ventre, no meio da boca ou entre os olhos, feita pela seta originária”321. Exposto ao 

acaso e às dores do mundo, aí nessa situação instável, onde oscilam as margens e os 

caminhos, “sua vida, seu tempo e seu lugar naturais vibram, tremem, se agitam, palpitam, 

vacilam, hesitam, duvidam em torno da falha inquieta, sempre desperta, soando como uma 

corda vibrante”322 e ruidosa. Transitar para um lugar mestiço faz tremer as bases das 

normalidades fixas, até mesmo a ciência. 
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Empreitada árdua, que demanda a urdidura de novas relações entre os saberes. 

As especializações, nesse caso, pouco contribuem para a formação plena do espírito 

humano, ou para a terceira instrução. A ciência não pode ser incomunicável nem 

dispensável. Ela e a educação podem compor um corpo mestiço? Serres, de seu ponto de 

vista, nota que qualquer “ruptura de diálogo ou todo desvio no controle arruínam a 

racionalidade”323, desata os laços ancestrais. Tal “ruptura é denominada segredo. Tão logo 

exista segredo, não há mais ciência. Os saberes eficazes talvez, porém não mais a 

racionalidade fundadora”324 da inquietude e da curiosidade humanas. Os segredos 

determinam pontos fixos e também segredam as possibilidades, ocultam a singularidade 

dos sentidos. Em objeção a essa ruptura a ciência mestiça transcende a arrumação 

historicamente acertada, especialmente quando “a ordem das razões – sem dúvida ainda 

útil, mas às vezes obsoleta – cede vez a uma nova razão, que acolhe o concreto singular, 

naturalmente labiríntico... acolhe a narrativa”325, o conto, a poesia, a fábula. Ouve os ruídos 

do mundo e Arlequim, o rei que ri das próprias contingências e de sua ingenuidade nua.  

Mesmo depois de vários séculos, Serres se queixa que, ainda, “nós, filósofos, 

políticos, administradores etc., não conseguimos tornar cultural a ciência contemporânea. 

Daí um afastamento, uma dilaceração dramática”326, que causa profunda exclusão e 

contestação. Preferível seria que não fosse normal o fato de que um “rumor social crescente 

a recusa. Entre nossos saberes, nossos meios e a cultura, a tensão aumenta. A cultura se 

afasta da pesquisa. Isso é preocupante”327 e nada promissor para a ação colaborativa entre 

os saberes diversos.  

Até quando se há de gladiar com a narrativa que satiriza a verdade dura? O 

saber continua se afastando da cultura, das narrativas e da beleza. Nesse estado em que 

a razão deixou de ter razão, é primordial uma narrativa para o dia em que as ciências exatas 

e as humanidades, de verdade, se reaproximarem.  Todos os saberes, a partir desse dia, 

tecerão seu próprio mosaico. E Arlequim, corpo tatuado, viajante de outros mundos, rirá 

das intrigas e dos desafetos que ora perpassam a razão e as ciências.  

Eis que, mais uma vez, a mestiçagem inventa outro saber! 
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3. CRÍTICA À EDUCAÇÃO TRADICIONAL 

 

Tereis a audácia de falar do mundo, mesmo se jamais o tiverdes percorrido?328. 

 

Paralelo ao capítulo anterior, a par de sua crítica dirigida à ciência autoritária, 

segue aqui apreciação contrária à educação proferida em sua configuração dura e 

inflexível. Ao modo como interage com a realidade, Serres desaprova esse sistema 

dissonante em vista das demandas contextuais das novas gerações. Frente ao desafio de 

educar no presente, cabe ressaltar a dilação com que a educação se insere nas 

circunstâncias das novidades tecnológicas e comportamentais. Ao mesmo tempo, este 

capítulo se posta, de modo discordante, à educação fragmentada, no formato semelhante 

ao da ciência impositiva. Em contrapartida, se aventa a educação de índole mestiça que, 

ao invés de discriminar a convergência das diferenças, é propositiva do ideal educacional 

e pedagógico atado às ideias e práticas de seus atores ao modo da compósita capa de 

Arlequim. 

 

3.1 Crítica à educação tradicional ante o paradoxo das novas tecnologias 

 

Serres, a partir da sua intensa vivência histórica, tecida em fortes laços com o 

mundo, não se resigna em criticar, especialmente, a velha pedagogia. Explicita que o 

mundo e as pessoas mudaram de maneira profunda e notável. E ainda continuam em curso 

as grandes transformações locais e globais. Também considera que os avanços científicos, 

as mudanças no comportamento das pessoas, as relações com o conhecimento, tudo isso, 

cobra alternativas no campo educacional.  

Em era de reviravoltas e contorções na sociedade, na história, nos costumes e 

nos comportamentos, as “crianças, então, habitam o virtual”329 e a própria realidade de 

forma jamais vista. Elas manipulam “várias informações ao mesmo tempo”330 de maneira 

rápida e multifuncionalmente precisa. Não aprendem nem “conhecem, não integralizam 

nem sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados”331 ou seus professores. 

Antes, acostumados à subserviência, todos ouviam, passivamente, o porta-voz que dizia: 
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“este é o saber estocado nas páginas dos livros”332, ele é único e verdadeiro. “Ouçam e 

depois leiam, se assim quiserem. Em todo caso, porém, silêncio!”333, ordem, obediência e 

complacência. E o silêncio e a repetição se faziam.  

Ante essa condição, é mister levar em consideração que tais crianças e jovens 

vivem, convivem e estudam num mundo multicultural, com multifaces advindas das 

diferentes tecnologias da informação e da comunicação. A presente ambiência histórica, 

sobremaneira, difere de quase tudo aquilo que compôs a educação dos seus pais e, 

também, dos seus mestres. Como especialistas no uso das mídias digitais, esses indivíduos 

coparticipam nas mudanças da língua, do trabalho, da educação, das relações humanas e 

do mundo.  

Nos dias que correm, de maneira inédita, os professores deixaram de ser as 

únicas referências na transmissão do saber e da informação. Regulados pela permanente 

influência dos media, bem como pelas diferentes tecnologias, tanto as crianças quanto os 

jovens atuais têm, constantemente, alterado o meio em que vivem e a forma como se 

relacionam entre si, com a família, com a escola e com a sociedade.  

Decorrente da utilização, em larga escala, dos produtos e serviços derivados das 

tecnociências, ultimamente disseminados na maioria das sociedades contemporâneas, a 

cabeça dessas crianças e jovens, certamente, não é mais a mesma dos seus 

antepassados. Razão disso é que “as novas tecnologias mudam tudo, tanto os corpos 

quanto a paisagem cognitiva”334 e, em consequência, o curso e as condições das relações 

humanas. Elas 

 
não apenas transformam as ditas faculdades cognitivas, memória e imaginação, 
antigamente subjetivas e hoje objetivadas, (...), mas as zonas secretas da 
emotividade íntima que estão nas origens do estilo próprio, enfim, as profundidades 
decisivamente humanas da psyché, eu entendo por essas palavras os locais 
precedentemente descritos nos quais a vida elementar se torna em nós palavra e 
estilo, discurso incoativo que, em troca, muda e une a vida ao destino. Assim 
partilhada, o emotivo se associa ao cognitivo para mudar o humano335. 

 

E também mudar o mundo? 

Transformar a cultura e mudar o homem. Na emergência histórica recente, direta 

e indiretamente, as tecnociências instauram uma forte e “autêntica ruptura”336 que, sem 
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outra evidência na história, “separa o homem de ontem à noite e este que os lugares, as 

relações e as realidades virtuais modelam hoje de manhã”337.  Para uma fissura na 

educação ou para a manutenção do antigo status quo, a partir desses subterfúgios 

tecnológicos, e através dos novos conhecimentos, homem e mundo se abrem mutuamente 

às incertezas. Desde a antiga Grécia, a paideia, seguida pela invenção e a difusão da 

escrita, e as transformações ocorridas com a chegada da “imprensa, no Renascimento, a 

pedagogia muda completamente com as novas tecnologias”338. E suas inúmeras irrupções 

em amplo seguimento da sociedade contemporânea continuam a aflorar.    

Ademais, as críticas que Serres dirige à educação tradicional, em tempo 

oportuno, corroboram com a necessidade de superar as antigas formas de ensinar e de 

aprender. Embora as tecnociências há muito cruzem os espaços escolares, a arcaica 

pedagogia ainda insiste em se fazer ouvir como a única alternância do ensinar e do 

aprender. Sem o despontar de uma solução clara e imediata, no extremo dessa rachadura, 

“temos jovens aos quais pretendemos ensinar, em estruturas que datam de uma época que 

eles não reconhecem”339 nem admitem mais. Esses indivíduos reivindicam, além de 

mudanças em “prédios, pátios de recreio, salas de aula, auditórios universitários, campus, 

bibliotecas, laboratórios”340, uma pedagogização dos saberes e das condutas de seus 

atores.  

Para tanto, no decorrer dessas inferências, vale refletir sobre o modo de como 

habitar e conviver “num mundo já tão regulado pelas tecnociências, tão protegido, uniforme 

e previsível”341 que a menor variância, no curso da normalidade, já é suficientemente 

assustadora. Nesse nível, se experimenta “menos a previsão como benefício do que como 

perda de liberdade”342. No encadeamento do presente pressuposto, certamente é temível 

“ser despojados daquilo que precisamente amedrontava nossos ancestrais: a 

contingência...”343 e os efeitos da imponderabilidade.    

A crítica e o apreço de Serres em relação às transformações, as quais 

confrontam a educação arcaica, ecoam pelos vários seguimentos da sociedade. Seu 

pensamento nutre larga afeição “pelas novas tecnologias, pela internet e pelo ensino à 
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distância”344, pois, para grande número desses jovens, “esses lugares virtuais já existem, 

funcionam e entram em sua cultura”345 de maneira expressamente irreversível e acentuada, 

criando marcas insolúveis em suas vidas. Sem dúvida, o surgimento das “novas tecnologias 

favorecem a novidade social que reage sobre”346 elas, de maneira local e global, ágil e 

irreversível.  

Elas são um evento que se manifesta de forma generalizada na cotidianidade 

das sociedades contemporâneas, ao mesmo tempo em que geram desafios e 

problematizações na esfera do ensino e da aprendizagem. De forma contundente, 

sucessivas ocorrências evidenciam as salas de aula, em sua maioria moldadas em um 

sistema dissonante com relação às pressupostas necessidades da realidade em curso. 

Consolidadas, as antigas tradições pedagógicas, bem como as instituições educacionais, 

em sua coletividade, ainda “seguem regras milenares semelhantes àquelas que os 

monastérios organizaram”347 e sistematizaram. Logo, não é superlativo afirmar que, em 

dias atuais, muitas práticas educacionais beiram o abismo do obsoletismo.  

Lugares como a sala de aula, o “claustro, o pátio do colégio, a fábrica ou o 

escritório, o estádio ou a prisão (...) determinam de que maneira preencher os dias e a 

sequência das horas”348 a seus internos; “em resumo, eles formatam o tempo, o espaço e 

as ações das crianças e dos adultos”349 sem, contudo, terem passado por significativas 

alterações até o presente momento. Porquanto, pensar e problematizar a educação a partir 

das ideias inovadoras do referido filósofo, parece ser, na realidade, um ato de esperança. 

A necessidade de superar o feitio duro e inflexível dos espaços onde “nossos professores 

se tornaram os menos ouvidos”350 cobra, sem delonga, efetiva transformação mútua de 

mentes e de lugares.  

Serres levanta, de forma circunstanciada, a necessidade de se refletir sobre a 

realidade afetada pelas relações das crianças e dos jovens com o real e o virtual, além de 

suas implicações com a sociedade, a política, o conhecimento e, mais especificamente, 

com a educação.  Aí, de modo categórico, ele aponta para o aluno ou o jovem que vive, 

nesse momento, num mundo integralmente diferente. Aliás, sua experiência de mundo é 

expressiva e distinta daquela, em outras ocasiões, vivenciada por seus pais, e com a qual 
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não mais se relaciona, ou sequer a conhece, sem por ela manifestar nenhum interesse. 

Dessa maneira, é perceptível que, feita “abstrata, inexperiente, a humanidade (...) não tem 

mais relações, nas cidades, com a vida nem com as coisas do mundo”351, em outras 

palavras, como ocorria em tempos passados.  Seu cotidiano é massificado pelo 

consumismo e pela tecnologização de suas relações.  

Então, estaria o homem, no momento presente, se distanciando de si mesmo?  

Domiciliada nas grandes cidades, a maioria das crianças e dos jovens 

desconhece e até despreza o “habitat que se reduzia outrora ao pedaço de terra”352 de seus 

antepassados, ou “ao campo em que enterraram o pai lavrador”353 e onde eles se 

relacionavam, fixavam residência e se vinculavam por toda a vida. De fato, “essa casa não 

existe mais”354 e o “lugar não tem mais lugar”355 determinado, como antes se concebiam os 

endereços fixos. Desde então, a realidade mudou considerável e significativamente, ao 

talhe da expansão demográfica, “que também constitui um dos grandes acontecimentos de 

hominescência”356 proferidos por Serres. É sabido que, na atualidade, alargou-se a 

convivência multicultural dos jovens. Suas histórias, pois, são escritas em tempo marcado 

pela influência das ciências e das tecnologias.  De forma distinta e cotidiana, a formação 

desses jovens, em escala global, tem sido feita “pela mídia, propagada por adultos que 

meticulosamente destruíram a faculdade de atenção deles, reduzindo a duração das 

imagens a 7 segundos e o tempo de resposta às perguntas a 15 – são números oficiais”357 

e, sobremaneira, perturbadores.  

Por motivo das consequentes implicações na vida desses indivíduos e, ao 

mesmo tempo, das pessoas com quem eles se relacionam, essa realidade não pode ser 

desvinculada nem das questões pedagógicas nem dos espaços familiares. Mesmo na 

privacidade de suas casas, a “palavra mais repetida é “morte” e a imagem mais 

representada é a de cadáveres”358 somada a dos outros tipos de violência que dominam 

suas vidas e, presumivelmente, de forma direta ou implícita, afeta suas relações 

pedagógicas. Esses jovens, em sua pouca idade de “12 anos, os adultos já os forçaram”359, 
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insistente e diariamente, “a ver mais de 20 mil assassinatos”360 e tantos outros vultuosos 

números de violência, tais como vítimas das guerras, da fome, da miséria, do terrorismo, 

dos desastres ambientais, etc. 

Nessa prospectiva, Serres ressalta a transformação da sociedade pelo poder da 

persuasão dos media, nem sempre para o bem, até porque, pouco fazem em prol da 

educação. A ingerência deles adentra as salas de aula, confronta a impotência do 

professor, porta-voz do antigo conhecimento a que poucos dão ouvido. Ao lado de massiva 

“produção cadavérica”361, também a publicidade enganosa alardeia sua indiferença sobre 

a passividade dos seus telespectadores. Em todos os dias, propagam o supérfluo e a 

banalidade.  Basta alguém “aparecer na televisão para se transformar em estrela”362 ou em 

falsos heróis com quem, certamente, o professor terá que duelar, caso queira ensinar algo 

na sua sala de aula arcaica e tediosa. A ele se sobrepõe vigorosa algazarra publicitária 

vinculada em altos padrões publicitários e tecnológicos. 

 E isso, até então, entrecorre a todos os indivíduos dominados e conformados 

ao estatuto da razão hegemônica. Exemplo disso é que, obedientes, “mestre e servo, em 

luta aparente, obedecem, na realidade, à soberania da morte, cada um deles conduzindo-

se como seu escravo”363 ou seu algoz. Assim procede aquele que “comanda apenas por 

meio da morte e somente dominará pelo terror inspirado por ela”364.   

 Inconsequente, ingênua ou cúmplice, a atual sociedade inventa meios e 

“máquinas que metamorfoseiam um passante qualquer em exemplo heróico”365 sem, 

minimamente, postular sobre os danos diretamente implicados a si própria e, em particular, 

à educação. Em tal “civilização que essas mídias, produtoras de apoteoses, impõem os 

verdadeiros heróis se tornam invisíveis”366 e desmerecidos. Nesse mesmo meio, os 

professores são calados pelo estrondoso ruído que elas produzem e que abafa a sua voz 

fraca e cansada, desgastada ao longo dos séculos. Ouvidos incessantemente, “o ruído, a 

palavra, a música e as imagens dos media ocultam a (...) voz de consciência, o tono do 

corpo e as paisagens que poderíamos ter construído por nós próprios”367, por outra forma, 
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com autonomia. Ora assim denominados, “apropriadamente os animadores roubam as 

almas e recriam-nas à sua imagem”368 e às suas finalidades.  

Entre a real estupidez e as poucas alternativas de escape, restantes entre 

sólidos e altos muros que cercam as salas de aula, em concordância com o referido filósofo, 

nunca foi tão necessário atentar que toda essa “droga mediática pode muito bem acorrentar 

doentes e escravos. Ela força-nos a descer a infernos convencionados e preparados”369, 

onde políticos e “administradores mantêm a continuidade, a mídia a cotidianidade”370 da 

ignorância e do medo. Conforme exposto, “nessa sociedade do espetáculo (...), uma notícia 

boa não constituiu uma boa notícia”371 ou uma ação de disposição educativa. Facilmente 

verificável na atual sociedade, em acordo com o entendimento recorrente, o grande risco   

 

que correm nossos filhos é o seguinte: (...) nos mergulham no universo de códigos 
copiados; nós os esmagamos com redundâncias. A crise da sua educação é a 
seguinte: baseada naturalmente na imitação, a aprendizagem nos ensina a nos 
tornarmos inimitáveis. Estrondosos, a mídia, a publicidade, o comércio e os jogos 
repetem, ao contrário: Imitem-nos, tornem-se os veículos automáticos da repetição 
das nossas marcas, para que seu corpo e seus gestos repetidos multipliquem, ao 
repeti-los, nossos sucessos comerciais372.  

 

Face ao presente fato, pouco atraente, embaraçada “e praticamente sem voz 

diante desses potentados, a educação”373 precisa ser repensada em vários aspectos, entre 

os quais sobre a sua inaptidão para se adaptar à realidade e às novas situações. As 

crianças que, nesse momento, habitam o ainda temerário mundo virtual, muito cedo 

aprendem lidar, de forma rápida e simultânea, com diferentes instrumentos tecnológicos, 

especialmente aqueles que dão suporte às mídias digitais. Diante disso, é mister que a 

escola se dê conta de que esse “novo aluno, essa jovem estudante nunca viu um bezerro, 

uma vaca, um porco, uma ninhada”374 como, em outras épocas, viam os filhos, os pais e, 

certamente, os professores de seus pais.  

Na aurora dos dias atuais, um ser humano emergiu no mundo, ora com cabeça 

bem diferente daquela dos seus antepassados. Sua alta habilidade na manipulação das 

tecnologias digitais e o forte apego a elas levou Serres a alcunhá-los de Polegarzinha e de 

Polegarzinho. Esses indivíduos, agora habitantes do mundo, no acalorar das 

                                                           
368 Id., ib., p. 44. 
369 Id., 2008b, p. 44. 
370 Id., 1991, p. 42. 
371 Id., 2013, p. 72. 
372 Girard; Serres, 2011a, p. 51. 
373 Id., ib., p. 51. 
374 Serres, 2013, p. 13. 



82 
 
 

transformações e inovações diversas, forçam a emergência de outras formas de ensinar e 

de aprender. Eles “abrem, no nosso tempo e nos nossos grupos, uma rachadura tão larga 

e evidente”375 somente ocorrida e “comparável àquelas, visíveis, do neolítico, do início da 

era cristã, do final da Idade Média e do Renascimento”376. 

Em presença de tais ocorrências, colocam no epicentro de grande crise a 

filosofia, a ciência, a política, a educação e a pedagogia. Assim, é por demais grande o 

desafio de ensinar utilizando uma linguagem que não é mais reconhecida nem ouvida por 

esses filhos dos novos tempos.  Ao modo como se objetivou o saber, e reiterada a constante 

evolução tecnológica e a democratização da internet, seguindo a vertiginosa revolução na 

difusão da informação, uma necessária mudança pedagógica tem ecoado no âmbito das 

fatuais salas de aula. Para tanto, em tempo algum na história, nunca se fez tão urgente e 

imprescindível “essa mudança decisiva do ensino”377, a qual “não abala apenas o ensino, 

mas também, e muito, o trabalho, as empresas, a saúde, o direito e a política, isto é, o 

conjunto de nossas instituições”378 e, de modo lato, toda a sociedade. Porém, infelizmente 

“estamos longe disso ainda”379 ocorrer em larga escala, especialmente no segmento 

educacional. 

Até recentemente, “um professor, em sala de aula ou no auditório universitário, 

transmitia um saber que, em parte, já descansava nos livros”380 e, obsoleto, não chama 

mais atenção das recentes gerações. Aquele que ainda insiste em professar “o escrito, uma 

página-matriz”381 ou o velho discurso, não é mais ouvido, pois o ruído desses tempos 

contraria sua teimosia em replicar o saber que, ao longo dos séculos precedentes, foi 

acumulado e, indefinidamente, repetido. Em relação a essa quase profissão de fé, 

ritualmente, “pedia-se silencio”382, e esse, outra vez obediente, se fazia. Porém, o professor 

“não o consegue mais”383 nos dias atuais. Habitualmente, não é mais ouvido como dantes. 

Nenhum Polegarzinho ou Polegarzinha lê ou dá ouvidos ao escrito acumulado. Segundo 

Serres, “Polegarzinha não lê nem quer ouvir o escrito recitado”384 no antigo paradigma. Em 
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sua época, ela, “suas irmãs e seus irmãos passaram a produzir em coro um barulho de 

fundo que abafa o porta-voz do escrito”385 e da tradição.   

O antigo legado jaz sob o umbral da sala de aula? 

Ruidosa e insistente, a demanda que emerge nesse instante reivindica uma 

reviravolta na pedagogia. É imprescindível dar ouvidos aos ruídos de fundo, à tagarelice e 

à queixa de quem, nesses tempos de crise, parece lutar contra gigantes, qual “Quixote nos 

moinhos e o abatimento, Sancho cultivando a banalidade”386 e os media, pontual e 

coletivamente, deitando o seu escárnio.  

Atento às mudanças na sociedade, quando se refere a sua carreira de professor, 

Serres diz ter encontrado, progressivamente, “jovens completamente doentes porque seus 

pais não quiseram se tornar adultos nem agir como tal”387. Para ele, isso constitui “uma das 

causas da crise global da pedagogia ou da educação que o Ocidente atravessa”388 

recentemente; quando “os pais continuam não querendo se tornar adultos”389 nem 

pedagogizar suas ações e atitudes em relação a seus filhos. Quais as causas? “Sociedade 

de consumo? Influência de suas ideologias?”390. Quanto a isso, lamentavelmente, o filósofo 

diz nada saber. Então, quem saberá? Algum educador poderá apontar a direção certa? Os 

Polegarzinhos, realmente, sabem o que querem? Tudo, deveras, ainda parece confuso. 

Não há um horizonte claro quanto a tais dilemas. Mesmo que a razão explique aquilo que 

se espera que ela esclareça, ou que Polegarzinhos destituam porta-vozes de seus postos, 

a realidade educacional, até essa altura, continua hesitante. Esses tempos incertos 

confundem e há muitas bifurcações possíveis e imprevisíveis. 

Acaso é possível saber para onde ir? 

Como visto, não soa estranho que a educação passa por profunda crise de 

conduta, mais do que de suporte. Entretanto, não poderá essa crise ser o momento 

oportuno para incontáveis novidades? Sem dúvida, é o que deveria ocorrer, pois, nessas 

circunstâncias, a realidade antevê a possibilidade de se fazer prosperar a educação mestiça 

e inventiva. Mestiçar e inventar é, seguramente, nesse caso, a real oportunidade da 

presentificação de outras possibilidades. E, para isso, o pensamento de Serres é 
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conveniente a uma primordial conversão de sentido, isto é, no intento de conciliar o velho 

e o novo, o duro e o suave, o atual e a invenção, etc.  

No momento presente, saber e informação trafegam pelas redes virtuais de 

forma ágil; são onipresentes nas interfaces tecnológicas e nos círculos sociais. Não há mais 

dúvida de que a tecnologia realizou o milagre da onipresença de ambos. Durante muito 

tempo, com destaque, “a filosofia inclusive falava de Saber Absoluto”391 que, de forma 

autoritária, também exigia obediência e indeterminação.  Nesses termos, nunca “existiu 

democracia do saber. Não que alguns, detendo saber, detivessem poder, mas sim porque 

o saber propriamente exigia corpos humilhados, inclusive dos que o detinham”392 e o 

anunciavam, de forma eloquente, nos púlpitos ou nos pedestais, centralmente, dispostos 

nas salas de aula. Num centro que não existe mais, submisso e temeroso de qualquer 

heresia, aquele “mais apagado dos corpos, o corpo letivo, dava aula fazendo sinais para 

aquele absoluto ausente, para aquela totalidade inacessível”393, ante a qual, ali cativos, “os 

corpos nem se mexiam”394 e jamais duvidavam. Crer e obedecer se confundiam em mesmo 

sentido e designação.  

Ambientada nas instituições científicas ou de ensino, a secular e insistente 

preservação da “uniformidade do mensurável certamente permite a eficácia, uma vez que 

elimina qualquer acidente, mas exclui o acontecimento e impede a novidade”395 e a 

mudança. Seguem esse feitio programas televisivos que “recortam as imagens em ritmo 

rápido, avaliam o limiar de intensidade das catástrofes, o número de convidados, a 

personalidade do animador, etc.”396 e a predisposição crítica de seus telespectadores.  

E por semelhantes razões, seguem a construção do conhecimento, a edição dos 

livros, nas universidades, que “exigem temas precisos, bibliografia e índice, citações 

obrigatórias e notas de rodapé, etc.”397 ou outras normatizações metodológicas. Mediante 

a referida prática, nenhuma invenção ou mestiçagem obtém êxito em suplantar tal 

inflexibilidade institucionalizada. Sob essa cultura secular, esse modelo sempre prosperou 

sem nada inventar. Aí entranhado, o formato progride sem contribuir para qualquer 
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invenção ou inovação. Tanto na ciência quanto na educação, excluir as diferenças e as 

“impurezas uniformiza o imprevisível”398, mas estanca a novidade e o movimento.  

Embora enseje praticidade, na outra extremidade, “a ordem acaba, 

frequentemente, aprisionando”399 a inventividade. Chega a oportunizar "o movimento, mas, 

no fim, o congela”400. Proíbe. Freia. Emoldura. Portanto, a “desordem, pelo contrário, 

areja”401 e cria fendas, abre rachaduras, rasga páginas das velhas lições.  

A pedagogia terá que rasgar páginas, desalinhar carteiras, cortar cabeças à 

maneira como ocorreu a São Denis; desmoronar muralhas? 

 Sobreviventes da inveterada tradição, porta-vozes atentos, como atuais 

inquisidores, denunciam a transgressão do saber ou conspiram contra a mudança. Para 

Serres, a sala de aula “de antigamente morreu, mesmo que ainda a vejamos tanto, mesmo 

que só saibamos construir outras iguais, mesmo que a sociedade do espetáculo ainda 

procure se impor”402 e perdurar. A antiga sala de aula pesa esses tempos ágeis. E, 

certamente, muitos ainda insistirão em não dar ouvidos a essa anunciação, quando é hora 

de ouvir: “Viva, prove, parta, jogue, faça, não copie”403, invente, mestice... Polegarzinha 

busca o saber e a informação em seus próprios artefatos tecnológicos, e possui o poder de 

quebrar a ordem da antiga classe. 

A facilidade de acessar a informação, quando e onde se deseja, parece 

aproximar o indivíduo e a sociedade da democratização do saber. Muito além da paideia, 

Polegarzinha e seus contemporâneos dispõem de “bolsos cheios de saber, junto aos 

lenços”404, nas praias, nos aviões, nas ruas, nas praças, nos parques, etc. Porém, 

ironicamente e não incomum, as escolas mantêm temperamento obtuso, recusando se 

conciliarem com as revoluções tecnológicas e sociais.  

 

3.2  Crítica à educação fragmentada 

 

Enquanto isso, em abordagem adjacente ao pensamento de Serres, a proposta 

desta dissertação se insere na necessidade de compreender as principais implicações da 

educação fragmentada, formatada em consonância com as especialidades científicas. Em 
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compensação às práticas pedagógicas, que apartam saberes e mentes, a concepção de 

mestiçagem surge no intuito de cuidar da aprendizagem (e da educação) em sentido lato e 

das suas interfaces específicas, para que não permaneçam divorciadas e incomunicáveis 

entre si. Ao estudar e analisar os tópicos alusivos a essa demanda, é sugestivo, na visão 

do referenciado pensador, o encetamento da cultura do diálogo na confluência da 

pedagogia com os demais saberes. Em vista da maleabilidade das suas contribuições, sua 

visão sobre o panorama da ciência e da educação é contextualizada e rica em 

possibilidades.  

Para tal pensador, que diverge da maioria das instituições científicas e 

educacionais, “vivemos atualmente um remanejamento completo do saber e da 

enciclopédia, ainda mais importante que aquele (...) das últimas décadas do século XIX, e 

até mesmo tão completo que nenhuma dessas categorias pode excluir outra”405 ou 

desmerecê-la. Nesse horizonte, não é mais prudente “separar a história das ciências 

contemporâneas, nem a história da filosofia, nem a história da literatura nem a das 

religiões”406, dado que tais “disciplinas passam a ter menos interesse se”407 forem isoladas 

ou negligenciadas. Contíguo a essa ocorrência, um especialista “sem cultura corre o perigo, 

paradoxal, de se tornar um instruído inculto”408 conformado ao óbvio e indiferente ao 

extraordinário.   

Da mesma maneira que se incorre no risco de formar cientistas incultos, em outra 

extremidade, também se diploma professores que ignoram tanto o conteúdo das ciências 

quanto a imprescindibilidade da mudança na alçada pedagógica. No exercício da sua 

normalidade, a escola é regida por departamentos e por setorizações que negligenciam a 

cultura do diálogo. Nesses moldes, ela se encontra na base discursiva das especializações 

divorciadas, pois, ao discriminar os conteúdos que ensina, também repulsa a pluralidade 

das diferenças que se avizinham. Essa tradição domiciliada nas concepções e práticas 

pedagógicas, determinantemente, limita as possibilidades de aprendizagem crítica face à 

compreensão do homem e do mundo como realidades interdependentes.  

Habitualmente, desde as primeiras séries, a separação em classes, de forma 

semelhante a “exército em fileiras regulares”409 facilita o ordenamento, mas inibe a 

criatividade e a espontaneidade do corpo. Nesses espaços, “corpos hemiplégicos se 
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reconhecem entre si e impõem a todos a permanência na tola patologia da divisão”410 entre 

os saberes. No mesmo aspecto, o currículo fragmentado, os professores especializados, 

os departamentos nas universidades, tudo conspira para dividir e separar.  

Desagregar para aprender ou para submeter?  

Onde quer que seja, a ciência e mesmo “a história e a teologia, a filosofia e a 

literatura, a linguística e a antropologia, que mais ainda... Toda disciplina é formada como 

uma flexão ou um redobramento; ela exibe seu genitivo”411, seu status, sua eficiência, seu 

pertencimento, etc. Uma determinada disciplina pode ser considerada mais relevante que 

outra, possuir maior espaço de atuação ou, simplesmente, ser mais cobiçada por seus 

financiadores. Mesmo que se faça “história das ciências, história das religiões, história das 

literaturas, etc.”412, ainda se opõem a elas, em sua totalidade, dissonâncias adversas à 

realidade plural. Sobre essa questão, há em Serres subsídios e referências para sustentar 

que o saber fragmentado, tal como a demarcação de um campus, encontra guarida e 

manutenção do seu status tanto no discurso do cientista quanto na atuação do professor 

que, religiosamente, prega sua especialidade contra a algazarra multiforme do saber 

mestiço. Contrária a essa prerrogativa, “a difusão do saber não pode mais ocorrer em 

campus nenhum do mundo, eles próprios ordenados, formatados página a página”413, 

espaço propício à fragmentação de índole cartesiana, no tocante a saberes e ensinamentos 

modernos.  

Com foco na realidade escolar, todos os dias, normalmente, tudo se repete. Ao 

toque da sineta, a “porta da sala de aulas abre para os colegiais um pátio vazio e feio”414, 

onde ainda se assombram corpos e mentes. Momento após a algazarra, “do alto de sua 

estatura, o professor dita a ortografia e o cálculo garante a ordem das fileiras e das 

cadeiras”415 ordenadas e prefixadas sob uma norma maior. A ordem e a hierarquização se 

impõem.  

E amanhã, “o caos sem esperança, logo que a sineta toca”416. 

Ele voltará? 

Repetição e normalidade. Mestres e aprendizes se recolhem ao devido lugar, à 

sua repartição. E, mais uma vez, acaba a descontração. O espaço e o tempo, onde e 
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quando se ensina e se aprende coisas demasiadas sérias, se transformam em uniformidade 

dura e infalível. O retorno ao posto fixo é obrigatório, regulado, legitimado.  Porém, 

protestante, é nesse “espaço de pensamento em que habita, de corpo e alma, desde a 

manhã de hoje, a juventude da Polegarzinha”417 ora inquieta, ruidosa e tagarela. Aí, recinto 

previamente demarcado e ordinariamente acinzentado, nenhuma peripécia de Arlequim... 

nenhuma aclamação à beleza nem dos corpos nem do mundo.  

Tudo há de continuar acinzentado? 

Em espaços cercados e delimitados, tal como o pátio escolar, as especializações 

parecem se protegerem do bárbaro conhecimento mestiço. Em seu ambiente de poucas 

variações, o conhecimento restrito se enrijece pela privação das diferenças. Especialidades 

que fragmentam as mentes, separam homem e mulher, homem e natureza, ciência e 

literatura, razão e mito, etc.  Para Serres, é deplorável “a formação dos filósofos, dos 

políticos e dos jornalistas nas suas escolas exclusivas”418 e alheias à diversidade do mundo.  

Claro está que a escola, se constituída a partir de formatos exclusivos e 

intransigentes, também forma educadores excludentes. Sem o “contributo das ciências 

mais duras, o fórum contemporâneo acaba por acreditar que só as relações sociais fazem 

viver e alimentam”419. Negligencia, a seu próprio modo, em falar do mundo. Daí ser 

necessário “preencher o lugar das ciências que expiram porque não avançam mais (...) e 

porque não se forma ninguém sem as ciências exatas”420. A partir desse ponto de vista, 

também “sem a história das ciências..., sem a história das religiões e as literaturas”421 não 

se forma ninguém plenamente humano e essencialmente crítico. Terceiro instruído, corpo 

e espírito mestiços de sapiência e de narrativas. 

A ciência e a educação fragmentadas, ambas retalhadas em disciplinas, 

departamentos, diretórios, setores, ordenamentos, etc., jamais se enredam, e pouco 

contribuem para a formação crítica ou para a efetivação, ainda que em caráter elementar, 

da cultura do diálogo entre os saberes. Nas instituições, a predileção excessiva pelo 

formato e pela disciplina ordena, classifica, discrimina, hierarquiza, etc. Nessa sequência 

de raciocínio, a “classificação das ciências e disciplinas, dos artigos e teses, das notas de 

rodapé, do índice e da bibliografia”422 constitui “exigências universitárias que disciplinam a 
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pesquisa e o pensamento”423 e, de modo consequente, seus agentes.  Entre tantas outras 

atribuições negligenciadas, o controle faz definhar as mentes criativas. A não ser em “raras 

exceções, a disciplina evoluiu menos do que a literatura em direção ao reconhecimento 

leal”424 das complexidades, das culturas, do mundo, do homem, da natureza. Ao contrário, 

o homem mestiço é múltiplo e multiplicador de possibilidades.  

De acordo a percepção de Serres, “grandes obras conjugam formato e 

invenção”425, o duro e o suave, que se fundem em novas configurações. Entretanto, em 

proximidade mais do formato que da intuição inovadora, persistem ciências que nada falam 

do homem e filosofias que nada falam do mundo. A obediência servil ao formato, filosófico 

ou científico, inibe a excentricidade sob o céu cinza das instituições de pesquisa e de ensino 

invés ao mosaico multicolorido das diferenças. No desdobramento dessa compreensão, à 

medida que “não existir uma história das ciências”426 comprometida com a relação 

harmoniosa entre os saberes, de fato, não se pode concebê-los como entes mestiços. À 

respectiva finalidade serve o seguinte questionamento:  

 

Como quereis imaginar, desde que existam ciências claramente divididas, 
cuidadosamente separadas, uma relação qualquer entre a história geral e a história 
das disciplinas, já que não existe nem mesmo uma relação entre os campos 
singulares do saber? A questão já está resolvida, e resolvida pela negativa. O 
fracasso sobre a questão global foi consumado anteriormente, sobre a questão 
local427.   

 

Não obstante, num ato de transcendência dessas limitações, a vida ousa 

desobedecer. Necessária desobediência, que faz deixar “seus obstáculos, suas cidades e 

suas proteções. O pensamento inventivo abandona os formatos”428 e os postos fixos. Logo, 

é substancial “nos afastamos do formato para existir; um afastamento do que é estável, do 

mundo e do próprio homem. Nós os refazemos continuamente, fizemos isso ainda nessa 

manhã”429 e, novamente, tudo há que ser refeito já no dia subsequente. Na trança da vida 

e do mundo as “coisas saem de nós assim como nós saímos das coisas”430 sem muita 

previsibilidade. Por esse motivo, ante a substancialidade da vida, se deve sair da escola? 

No bojo da circunscrição escolar, o normal sempre engendra a repetição e repulsa a 
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novidade. Ato de desobediência, de negligência e de ousadia, o “intuitivo e o inventivo 

livram-se”431 desse lugar imóvel cercado de muros e de mentes duras.  

  Acerca da educação que ensina repetindo a fragmentação científica, a 

mestiçagem aparece como alternativa viável à superação de tais limitações, até mesmo o 

diálogo entre especialistas e suas especialidades. Para tanto, é necessário conceber o 

processo de ensino e de aprendizagem ao modo da pedagogia criativa, inovadora, capaz 

de costurar o conhecimento secularmente fragmentado, rasgado e retalhado à novidade 

emergente. A partir da visagem da filosofia mestiça, o conhecimento fragmentado pode ser 

admitido como matéria-prima para se urdir o diálogo necessário às recentes situações. 

Serve a esse objetivo, por mais uma vez, a alegoria da capa de Arlequim: diversificada, 

mesclada, tigrada, sensível aos contornos fortuitos do tempo e das eventualidades. 

Retalhos multicoloridos que vestem um corpo imprevisível, renitente, curvilíneo, mil vezes 

mestiço em trânsito do local para o global. Sempre em curso, Arlequim “apreende decerto 

um segundo mundo, aquele para o qual se dirige, em que fala uma outra língua, mas inicia-

se sobretudo num terceiro, para onde transita”432 e se torna incandescente. Pierrô, corpo 

branco de todas as cores. 

Ao se pretender o diálogo multicultural e a interlocução entre os professores 

como indivíduos e, sobretudo, como coadjuvantes do processo educativo, é inexorável, “o 

que nem sempre é fácil, interessar (...) os docentes pela pedagogia”433, pelas ciências, 

pelas culturas ou pelas narrativas. Na mesma compreensão anterior, “sem colega e sem 

pessoas, o investigador não sai caro, mas o que diz também não vale grande coisa”434 nem, 

tampouco, interessa ele por aquilo que não adentra suas portas estreitas. 

O diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, sempre necessário, tem 

suas portas fechadas pela prepotência daqueles que, desde há muito, fortificam as 

fronteiras de seu campus. Combatem, em seu entorno, a mínima ameaça ao discurso e ao 

domínio de seu status epistêmico ou ideológico, de natureza dura e implacável. Por razões 

análogas, foi assim que “os imaginários científicos e literários alternadamente se juntaram 

e separaram em categorias e especialidades distintas”435 e heterogêneas. A história e as 
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nuances dessas “categorias nem sempre tiveram fronteiras demarcadas, como no século 

XX”436, nem haviam sido tão pormenorizadas ou erguidas por interesses tão específicos.  

 

3.3  Proposta para uma educação mestiça  

 

O discurso pedagógico movido por Serres, oriundo de um pensamento plural e 

informemente misturado, alastrado de sua filosofia mestiça, infere práticas pedagógicas 

também miscigenadas. Mistura caótica resistente à fuga da diversidade multicolorida do 

mundo, capa de Arlequim, mosaicos possíveis a partir da mestiçagem das culturas, dos 

saberes, das ciências. Mistura sem porção exata. Resultado inesperado de cruzamentos 

acidentais. Pedagogia das viagens. Retorno às palavras arcaicas. Confluência entre o 

antigo e o moderno. 

Em concordância com tal filosofia, conhecer é ato de se deixar mestiçar, bem 

como ensinar é desnudar, quer dizer, se despir das multicamadas de experiências de 

mundo, de existência, de tempo, etc. A mestiçagem é um curso contínuo, onde amalgama 

necessidade e contingência, passado e presente, ordem e caos. Tudo nessa urdidura 

esboça o novo. Sua linhagem não pode ser interrompida, se estancada, deixa de vibrar e 

morre, tal como morrem a curiosidade e a expectação no palco onde Arlequim não gargalha 

mais. 

Da seguinte maneira, confessa o filósofo amante das viagens: “Decerto, não 

aprendi nada de que não tenha partido, nem ensinei os outros sem os convidar a abandonar 

o seu ninho”437. Abandonar a escola... é necessário? Em se tratando da escola monumento 

inerte, sim. É preciso transcendê-la, bem como a pedagogia que não se move. O ninho 

primordial não pode se tornar a casa definitiva. Somente aprende quem caminha, deixa 

para trás a norma petrificada. Ao aguçar compreensão sobre a pedagogia, em sentido 

etimológico e mestiço, a impressão sobre o ato de aprender deixa de ser estática, pois há 

que se entender que, por onde passa, a pedagogia se define como possibilidade, 

aprendizagem e engendramento de algo novo. De tal forma, ninguém que busca a 

aprendizagem pode evitar tal deslocação. “Sob orientação de um guia, a educação empurra 

para o exterior. Parte: sai. Sai do ventre de tua mãe, do berço, da sombra oferecida pela 

casa paterna e as paisagens juvenis”438 para adentrar o mundo, ou a si mesmo. Exposto 
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ao “vento e à chuva: lá fora, faltam todos os abrigos. As tuas ideias iniciais não repetem 

senão palavras antigas. Jovem: velho tagarela. A viagem dos filhos, eis o sentido despido 

da palavra grega pedagogia. Aprender provoca a errância”439 e, certamente, a tremura 

decisiva ante o incerto e o temerário.  

Sair da sala de aula para vaguear pelo mundo. São nas andanças que o aprendiz 

e o saber se mestiçam. Tocante à presente realidade, tal concepção pedagógica sugestiona 

outros caminhos. Aprendizagem intrincada, ora provinda do ziguezaguear pela paisagem 

mesclada. Terceira instrução, que diz que nem todo regresso precisa ser em linha reta. 

Colear também provoca errância... Assim sendo, “as ciências são visitadas. Como conhecer 

a enciclopédia toda? Resposta mais elevada: visitando o mundo todo”440, as montanhas, 

os vales, a história, a geografia, a filosofia, as narrativas. Visitando o próprio mundo. Assim 

como Hermes, o saber deve visitar todas as paisagens.  

Arlequim, intrépido inspetor das terras lunares, quando retornará?  

O termo mestiço, conceito ou palavra encarnada, é fundamental para a 

configuração e a proposição da nova educação.  Advindo do ideal da cultura plural, a 

diversidade mestiça suplanta a uniformidade dura da razão pura. Razão que se nega 

perceber a aurora, se furtando dos clamores da arlequina profusão das multiplicidades. Em 

ato de salvaguardar seu campus institucionalizado, onde o saber prevalece para justificar 

seus próprios fins, a velha pedagogia sobrecarrega a leveza da invenção. Inibe a 

voluptuosidade do corpo que dança, vela os sentidos que latejam. Do lado avesso dessa 

realidade, “arlequina e cromática, a mestiça instrução, (...), por sua vez, integra os dias das 

galáxias às noites dos buracos negros; essa mistura engendra uma terceira luz”441. Luz 

terceira que ilumina a passagem...  

À vista disso, ao considerar as diferenças interpostas pelo processo de 

mestiçagem, certamente, emergirá o diálogo entre as culturas, as ciências, as religiões; e 

os pedagogos, porventura, falarão das suas viagens. E que avivam suas narrativas. Nesse 

aspecto, o pensamento de Serres, urdido com estampa multiforme de mapa-múndi, feito de 

pedaços de mundo, de histórias, de fábulas, de parábolas, etc. Pedagogia marchetada. 

Contribuição arriscada para processo de ensino e de aprendizagem leve e ágil? Talvez. 

Página riscada de diversidade cultural, de mistura inexata do caótico com o ordenado.  
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Também a pedagogia precisa conhecer a vida, a filosofia, as ciências. Quer 

viajar até a morada do mito? Saia do seu posto. Quer visitar o Imperador da Lua? Então, 

vá. Sim, a pedagogia mestiça se concebe, sempre, em viagem, ainda que, às vezes, seja 

apenas pequena a viagem ao encontro de si, ou de sua vizinhança. Daí, “o conhecimento, 

a experiência e a instrução”442 dizerem as suas narrativas. Aprender exige, sempre, um 

outro nascimento. Outra vez a dor da travessia rompe a saída estreita. Após essa primeira 

ruptura, a aprendizagem demanda a “viagem com o outro em direção à alteridade”443. 

Caminho árduo, em cuja travessia “muitas coisas mudam” 444. Outras tantas vertem e 

morrem. Caminhos e viajantes, reciprocamente, mudam direções e circunstâncias.  

Em qualquer viagem, pela manhã ou pela tarde, na ida ou na volta, o mundo se 

transforma. Cada “verdadeira passagem tem lugar no próprio meio”445 que coaduna 

contingência e constância, tal como é inimitável a mistura das águas em uma correnteza 

indômita. A mestiçagem se efetiva no meio, mas é necessário chegar ao outro lado, pois é 

lá que o mestiço, de fato, se liberta e se dá conta de que nenhuma mistura é bastante em 

si mesma. Ei-lo aberto a outros cruzamentos. Toda viagem e toda “passagem do saber ao 

conhecimento e da aprendizagem à invenção é uma situação que qualquer um que dedique 

seu tempo e sua existência a um trabalho meditativo experimenta e vive”446, chora ou 

exalta. Mas o tempo, fugaz e onipresente, assolador de todas as estátuas, o único juiz de 

todas as partidas e de todos os retornos, alerta que não há prazo para muitas circunstâncias 

ou grandes viagens. Por outro lado, inexiste “criação verdadeira sem uma viagem assim, 

dentro do subterrâneo negro”447, que atravessa, desde tempos imemoráveis, medos e 

incertezas humanas.  

Mestiçagem dos saberes duros com os saberes suaves.  Mistura da razão com 

as narrativas. Daí, então, o homem em gestação. Maravilha de mundo caótico e de razão 

ponderada? Sim, saber fluido, mesclado, incandescente... A concepção de mestiçagem é 

originalmente desordenada e imprevisível; expectativa da novidade imponderável. O 

mestiço é aquele que, em suas viagens, não obsta em mudar de sentido, pois ziguezagueia 

pelas adjacências do caminho sem temor do traçado duro ou da linearidade previsível. 

Mestiço, sempre aquele que parte para qualquer lugar.  
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A concepção pedagógica em curso, mestiçada originalmente de vários 

conceitos, tecida de várias narrativas, não consiste em aprendizagem cristalizada. 

Aprender significa sair, saltar, caminhar, terçar, atravessar o centro em direção a outras 

extremidades. Todos, quem parte e quem retorna, desvelam novas paisagens. Oxalá 

“Arlequim vestido em seu casaco, Salomão e seu sol”448 retornando de suas viagens; e 

digam eles que o mundo já se incendeia de hominescência! 

Desde a breve narrativa hominiana, jamais alguém mudou algo “nem coisa 

nenhuma do mundo, sem ser através de uma queda”449 no precipício de si mesmo, nas 

próprias contingências e após saltar para outro lado. De modo semelhante, “qualquer 

evolução ou mesmo aprendizagem exigem a passagem por um terceiro lugar”450 

desconhecido, na voragem do tempo e do caos. Acaso e caos, eis a antemanhã em figura 

de arlequina instrução. Exultante, “o conhecimento, pensamento ou invenção, não cessa 

de saltar de um terceiro para outro terceiro lugar, expõe-se sempre, pois, ou aquele que 

conhece, pensa ou inventa depressa se torna nesse terceiro que passa”451 como 

mensageiro de boas notícias. Novidade gestada e parida na manhã que fulgura como 

presságio da hominescência. 

Em relação ao feitio mestiço de Serres, que se abre para a pedagogia do suave, 

há que se considerar que, diferentemente das pedagogias assépticas, é necessário 

misturar. Tão somente no sumo da mistura imprecisa, no “sujeito, primeira pessoa, os 

outros engendram uma terceira pessoa, finalmente bem educada”452 e de espírito bem-

instruído. De fato, todo “aprendizado consiste numa mestiçagem assim”453, excêntrica e 

original, em que “a criança só evolui por novos cruzamentos; toda pedagogia recomeça o 

engendramento e o nascimento de uma criança”454 de “alma e corpo mesclados”455, cujo 

“espírito se assemelha ao cassaco furta-cor de Arlequim”456, por natureza leve e suscetível 

à rompedura das circunstâncias e das adversidades.  

Ao galgar outras paisagens mestiças, a pedagogia também transita por vários 

caminhos, não delimita suas margens nem aponta para direção fixa. Quiçá, ao perambular 

por entre caminhos e veredas, tome termo o medo de nem sempre ter razão. Entre o 
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destemor e a astúcia, o mundo arlequina velhos e novos saberes. Religar velhas travessias 

aos caminhos que se evidenciam. Atar o pretérito aos novos sentidos... Costurar, inventiva 

e criativamente, a pedagogia, e outras tantas vezes, recosturar o manto arlequíneo, 

estraçalhado pela algoz continuação do tempo. Ainda que tal manto, outra vez rasgado, 

tantas vezes feito em pedaços, jamais perde sua possibilidade de ser urdido e revivescido 

em todas as cores. Dele jamais se esvai o espírito da reinvenção.  Mais uma vez, ainda 

nessa manhã, o Imperador da Lua retornará de outros mundos?  Que volte, fale de suas 

outras viagens e das suas narrativas. Tatuados profundamente em sua carne, o real e o 

virtual aí se retêm. Corpo e máscara consumidos no calor das paisagens incandescentes. 

Inflamado, em razão da sua “claridade, o conhecimento se descentra, como o 

mundo, mas, como ele, em seu elã, na energia de seu movimento”457 ele viaja, ultrapassa 

pontos fixos e se espalha. Aquilo que se queima, obviamente, se mistura. Reinventa a si 

mesmo. Ora, no conhecimento, tão somente corpo e alma se cruzam. Ao mesmo tempo, 

inexiste “ensino sem este auto-engendramento”458 que ocorre na incerteza que habita o 

outro lado. Todo conhecimento mestiço é engendrado em quando de uma travessia, em 

viagem por paisagens súbitas que revelam o original e o reinventado.  

O desconhecido se camufla no outro lado da margem. Corpo sarapintado que 

turva a visão. Outra vez, Serres insiste na viagem através da aprendizagem tecida com fios 

insólitos do tempo e com marcas dos passos desfeitos a cada vez que se avança. Tudo 

que se desfaz gesta a possibilidade de outra coisa. É necessário caminhar e se 

autopedagogizar sempre. Pois, aquele que “não se mexe nada aprende”459 e, 

provavelmente, nada ensina e nada pode narrar sobre o mundo ou as paisagens lunares.  

Sua visão pedagógica almeja a instrução de caráter enciclopédico, no sentido de 

se passar pela totalidade das ciências, ter conhecimento da diversidade cultural e de 

lugares diversos, bem como conviver com diferentes classes sociais. Perante essa 

finalidade, a educação busca a autonomia, assim como visa à moderação diante da avidez 

da ciência. É de sua vontade cultivar a sensibilidade proveniente da literatura, da arte, 

enfim, promover a mestiçagem, inclusive na ambiência escolar. Uma educação mestiça, 

certamente, se desponta do diálogo e do encontro entre a razão científica e a razão 

humanista. De matiz pedagógica plural, a terceira instrução delineia traços que afrontam a 

educação unilateral. Aprendizagem mestiça, caracteristicamente inventiva, voltada aos 
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ideais de preservação da natureza e de configuração pedagógica tolerante, mensageira, 

espírito livre que almeja a paz e o cuidado permanente com as paisagens do mundo. 
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4. PROPOSIÇÕES PARA UMA NOVA EDUCAÇÃO  

 

A mudança de sentido, por menor que seja, introduz o sentido460.  

 

Este capítulo, focado nas possibilidades da filosofia afirmativa, otimista e utópica 

de Serres, apela à emergência das mudanças na sociedade, na educação e na pedagogia. 

Servem a esse propósito as potencialidades da invenção e da reinvenção, seguidas das 

possibilidades intrínsecas da intersecção do novo na educação. Nesse cenário, acende a 

preocupação com o descontrole do domínio humano e suas possíveis consequências que 

se estendem ao homem e à natureza. E, finalmente, permeando linhas e entrelinhas da 

filosofia mestiça, propõe uma educação para a paz e o bem-estar, configurado na 

pacificação das relações humanas, inclusive com a natureza. 

 

4.1 A emergência e a utopia: nova educação e nova pedagogia 

 

O termo pedagogia se divide “em duas palavras gregas: pais, paidós, a criança, 

e agogein, acompanhar. Significa (...) conduzir a criança durante uma viagem”461. Iniciação 

em forma de viagem. Partida de qualquer centro em direção a qualquer lugar. Viagem que 

delineia a experiência do afastamento e da abnegação. Pois, a verdadeira aprendizagem 

exige sair do ambiente seguro. Ela “abandona o nicho preestabelecido e programado (...) 

em troca de uma aventura sem promessa evidente: um salto no desconhecido”462, travessia 

em águas turbulentas e instáveis.  

Resistente às linhas primordiais da pedagogia, o sistema educacional, há muito 

em vigor, com predominância, se moldou a partir das concepções teóricas inflexíveis, 

fundadas pretensamente em bases sólidas e estáveis da educação que se pretendia 

permanente. Configuração pedagógica em moldes das ciências duras, essa prática tem por 

incumbência separar os alunos, as turmas, os turnos, as ciências, as humanidades, etc. E, 

ainda no curso histórico corrente, esse sistema cerceia qualquer incursão nas fronteiras da 

invenção, da criatividade e da instabilidade encontradas no outro lado da margem, lá onde 

habita a mudança em forma de conhecimento. Por sua índole peculiar e original, a prática 

inventiva é desestabilizadora das relações estáveis; implica no risco da travessia incerta. 

                                                           
460 Id., 2003b, p. 227. 
461 Id., 2007, p. 24. 
462 Id., 2008a, p. 160. 

file:///D:/DISSERTAÇÃO%20%20UFSJ%202016/QUALIFICAÇÃO%20%20MESTRADO%20UFSJ%202016/DISSERTAÇÃO%20%20QUALIFICAÇÃO%20VERSÃO%2002%20UFSJ%202016.docx%23_Toc444764269


98 
 
 

Exige abandono do posto temporalmente seguro. Oposta a esses princípios, a pedagogia 

tradicional se caracteriza pela estatuificação das ideias e pelas pretensões de fundar bases 

sólidas e permanentes para o ensino e para a aprendizagem. 

É recorrente, em Serres, a incursão de duras críticas à educação em seu formato 

tradicional. Em relação a esse sistema, é admissível que “a utopia escolar exaspera o 

ciúme, acentuando a hierarquia: recompensa-se o primeiro, dando-lhe a alegria de ensinar 

o segundo; o segundo é o monitor do terceiro, etc.”463. Isso configura e reforça, portanto, 

as mesmas práticas das repetições pretéritas e atuais. Nesse sistema em que se faz 

premente a reviravolta na pedagogia, “o professor é um sádico e o aprendiz um masoquista, 

que a pedagogia é a relação do fraco com o forte e o campo das revanches”464 travestidas 

de crítica acadêmica e de rigor metodológico.  

Histórica e socialmente, o saber tem sido instrumento de poder dentro dessas 

pedagogias, até porque sempre se crê necessário “ter razão contra alguém”465, ainda que 

tal prática estarreça o ambiente de ensino e de aprendizagem. Aí se enraíza uma praxe 

autoritária. Como conduta ordinária, o “conhecimento é contra: contra a natureza, contra 

seu próprio conhecimento, contra si e contra o passado, contra os autores, um por um, ou 

em bloco”466 e, no mesmo sentido, contra qualquer processo de mudança ou de 

fraternização epistêmica. A pulverização e a segmentação das ciências e das 

humanidades, sistematicamente, favorece a manutenção do status impositivo aí assentado.  

O referido filósofo, pensador tipicamente inconformado, assimila com vivacidade 

a proposição de profunda mudança nos principais segmentos das sociedades 

contemporâneas, especialmente no tocante à educação. Seu forte apelo à invenção 

pedagógica aponta, sobretudo, para a prioridade de se engendrar grande guinada nas 

ideias e nos espaços escolares. Preocupado com a forma e os conteúdos ensinados, seu 

pensamento sugestiona uma série de discussões sobre esse aspecto. Foca as questões 

éticas em relação ao meio ambiente e aos efeitos das tecnociências manifestados nos 

diversos segmentos da sociedade, desde a educação até as jurisdições políticas, 

econômicas, ecológicas, etc.  

Ao criticar as posturas da escola tradicional, assim como a sociedade do 

espetáculo, o citado filósofo se coloca contrário à passividade pedagógica ante as situações 
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vigentes. Chama a atenção sobre a negligência dos adultos para com as crianças e com 

os jovens, especialmente em decorrência do poder exercido de maneira continuada pelos 

media sobre eles. Em relação à referida exposição, uma essencial reflexão dá conta que, 

como adultos, “transformamos nossa sociedade do espetáculo em sociedade pedagógica, 

cuja concorrência esmagadora, orgulhosamente inculta, ofusca a escola e a 

universidade”467 que, devido suas características anacrônicas, são lentas e pesadas. E, 

pela reconhecida “importância que tem, a mídia há muito tempo assumiu a função do 

ensino”468  e de tutoria das liberdades e das consciências. Com agilidade e eficiência, ela 

transita entre as benesses do poder e a serventia de seus programas de dominação de 

corpos e mentes.  

Um saber mestiço e atentamente crítico, como o já proposto, oportuniza espaço 

a várias discussões no campus pedagógico. Suas ideias estampam prioritária assimilação 

das novas formas de aprender e de ensinar. A esse caso, a concepção de “hominescência 

diz respeito a essas esperanças misturadas com inquietudes, essas emergências, medos 

e abalos”469 ocorrentes nas fendas provocadas pelas incertezas e ruídos de fundo do 

mundo. Então “definida como um diferencial da hominização”470, a hominescência “deve 

ser compreendida sobretudo como um diferencial de auto-hominização”471 em que, para 

tanto, serve ao nobre interesse da educação mestiça. Subsequente mudança se abre à 

“nova e extensa educação política e social”472, a qual já fora denominada “Terceira 

Instrução”473.  

     Ao discutir, propositivamente, esses ideais, é pertinente recorrer às 

considerações de Serres ao invocar “Júlio Verne como um grande educador”474 [grifos do 

autor]. Para quem, os “grandes educadores de Verne são as viagens”475 [grifos do autor]; 

ideia que bem serve à noção do pedagogo voltar a ser viajante. Ao manifestar sua 

preferência pela pedagogia em movimento, nômade, o filósofo enseja uma contínua busca 

pela novidade. Daí seu pensamento estimular a mudança de sentido aos velhos 

ensinamentos sedimentados nas burocráticas instituições educacionais.  
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4.2 A concepção de invenção e de reinvenção em Serres: pressupostos para uma 

nova educação? 

 

A personalidade inventiva de Hermes – o deus emissário, mensageiro, divindade 

dos viajantes – dá suporte ao entendimento da filosofia de Serres como a filosofia que 

preconiza a invenção. Por vez, essa filosofia não se projeta nas vias já exploradas. Ela se 

dá nos entroncamentos, nas possibilidades terceiras, ou seja, em paisagens mestiças. É 

contrária à exclusão dos lugares de intersecção e de inventividade onde a filosofia mestiça 

investe suas proposições. 

Invocado em máxima potência por Serres, Hermes é uma metáfora substancial 

para compreender sua filosofia nômade. A figura do deus grego remete à mobilidade e às 

viagens pelas diversas paisagens do mundo, bem como é a divindade preconizadora da 

invenção. A facilidade com que se desloca pelos diferentes lugares assemelha, em Serres, 

à facilidade como sua filosofia transita pelas paisagens dos saberes. Por tais atributos, 

Hermes é a figura com a qual o mestiço traça as relações, os entrecruzamentos e os 

percursos pelos ramos dos diversos saberes, tal como a ciência, as artes, os mitos, as 

narrativas, as fábulas, etc.  

O conceito de invenção e de reinvenção, em referência ao filósofo supracitado, 

invoca mudança, sobretudo no sentido que se sobrepõe às práticas repetitivas tanto na 

esfera científica quanto na educacional. Por causa disso, ainda no limiar desse século, há 

que se considerar urgente e profunda a mudança nos domínios sólidos da educação. Aí, o 

porvir espera pelos tempos em que somente a invenção pode suprimir a repetição – zombar 

das demarcações da uniformidade e do imitável – tão arreigada nas tradições pedagógicas. 

Bem lembra que “a invenção nos preserva dos dogmas”476 e dos riscos de estatuificar 

mentes e convicções. 

É frequente, em muitas de suas obras, a ocorrência dos termos invenção e 

reinvenção. Ambos compõem a noção da filosofia dinâmica e porosa, aberta ao que sucede 

em toda extremidade inventiva. Ademais, para ele, a invenção se faz tão necessária quanto 

a consciência das necessidades de mudanças na ciência, na educação, na política e na 

sociedade. Afirma com ênfase e convencimento não haver “ciência sem nascimento, sem 

novidade, sem uma perpétua invenção, sem uma renovação da paisagem... sem 
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ramificações”477, sem bifurcações e viagens. O pleonasmo acima composto não é mero 

recurso figurativo ou linguístico. Com tal, Serres quer enfatizar que a ciência se movimenta 

em direção àquilo que ainda não se concretizou, isto é, ela precisa, por meio da invenção 

e da reinvenção, tocar o novo. Nesses termos, ela carece de ser ágil, leve e flexível; sem 

maleabilidade e deslocamento seu espírito morre de inanição. A verdadeira ciência, 

essencialmente, é nascimento e renascimento, revolução e inovação, invenção e 

reinvenção, bifurcação e confluência.  

Na respectiva situação, é necessário se distanciar do conhecimento 

diuturnamente instituído nos postos fixos das academias, das universidades, dos 

departamentos, visto que a “inteligência inventiva se mede pela distância com relação ao 

saber”478 acumulado, na maioria das vezes, copiado e recopiado indefinidamente nas 

instituições de ensino. É relativo a essa ocorrência que ele faz a seguinte postulação: 

 
Se repetirem, na investigação, aquilo que o ensino lhes ensinou, terão uma carreira 
honrosa na Universidade, onde se respeitam as citações, isto é, a cópia do Mesmo. 
Se, pelo contrário, bifurcarem, correrão o risco de ter o destino dos (...) génios 
precursores, incompreendidos e perseguidos, impelidos para a obscuridade ou para 
o suicídio. Na geração seguinte serão venerados, mortos, como proféticos e 
revolucionários. Mesmo nas invenções a vítima torna-se, depois da sua morte e do 
seu desterro, um deus por apoteose479. 

 

No contexto em que se focam as instituições consolidadas em tempo imóvel, 

morto, a filosofia deve contribuir para promover a tão pretendida mudança. Por sua vez, 

“instituições que desencadearam o entusiasmo de nossos pais hoje se parecem com 

estrelas cujo brilho é percebido por nossos olhos, mas que a ciência mostra que morreram 

há lustros? Sua frieza não atrai mais tantas pessoas”480 ou tantas atenções. Algo paralelo 

ocorre nas salas de aula, ora ofuscadas não somente pelos medias, mas também, pelo 

desinteresse frente às verdades regradas e formalmente repetidas. Nisso consiste 

reconhecer que a filosofia, segundo Serres, “não teria utilidade em nosso tempo se, por si 

mesma, não procurasse reconstruir (...) o cognitivo, o objetivo e o coletivo”481. Em síntese, 

tudo precisa ser reconstruído.   

Os termos invenção e reinvenção, difundidos na rebeldia pedagógica do saber 

mestiço, considerados original e criticamente, contribuem consideravelmente para superar 
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o feitio duro, inflexível, autoritário e prepotente da educação tradicional. Na mesma ordem, 

sem revés na filosofia, na ciência, na cultura e na pedagogia, as instituições “de ensino ou 

de pesquisa (...), os grandes mamutes da Universidade, das mídias ou da edição (...) 

impedem a invenção ou a quebram, a temem como o pior perigo”482 para suas 

normalidades. Por que não inventar e deixar inventar?  Verdade é que, quem inventa “lhes 

fazem medo, como os santos punham em perigo suas igrejas, cujos cardeais, por se 

sentirem constrangidos, os expulsavam”483 e, em casos mais extremos, os queimavam. E 

porque lançados... inventaram! E porque queimados... renasceram! No sequente quadro, à 

medida que “as instituições evoluem para o gigantismo melhor se formam as condições 

contrárias ao exercício do pensamento. Quereis criar? Estareis em perigo”484, em risco de 

expulsão ou de excomunhão. 

Entusiasta da invenção, recomenda só ensinar “o que se pensa e que se acredita 

ter inventado”485 sem, entanto, desperceber que tal é uma concepção utópica. Afirmativo e 

visionário, o alegado filósofo recomenda apostar alto, imaginar, inventar, projetar. Algo, 

afinal, ousa despontar e “alguma coisa sempre permanece”486 e, de quando em quando, “a 

sorte sorri para a audácia”487, mesmo que o risco vislumbre o raiar da novidade. 

Embora o ato de ensinar e de aprender, em poucas ocasiões já tenha mudado 

de direção, sem mais dilação, é hora transformar a sala de aula. Nesse caso, a manutenção 

do status das pedagogias tradicionais sempre suprimiu e alheou a crítica. Em oposição à 

inibição da descoberta e ao aniquilamento da criação, Serres lembra que o “essencial, no 

caso, é de se preservar um ofício, de profissionalizá-lo por repetição e reprodução... É 

dessa forma que os professores, protegidos de todo e qualquer risco pela espessura da 

crítica, matam definitivamente toda criação”488 e toda expectação da inventividade. Por ora, 

não se mata apenas a criação, mas sonhos, esperanças, intuições. Por último, mata a 

expectativa da descoberta. O fim da antiga classe, ao modo como preconiza o autor de 

Polegarzinha, descortina a possibilidade da “descoberta criativa”489, da invenção e da 

novidade. Ou seja, de modo precípuo, segue que a “descoberta autêntica encontra-se na 

vanguarda de seu tempo, a ponto de ninguém compreendê-la”490 ou, nem sempre, suportá-

                                                           
482 Id., 1993a, p. 109. 
483 Id., ib., p. 109. 
484 Id., ib., p. 109. 
485 Id., 1999, p. 110. 
486 Id., 2008a, p. 122 
487 Id., ib., p. 122. 
488 Id., 1990, p. 125-126. 
489 Id., 2013, p. 53. 
490 Id., 2008a, p. 59. 



103 
 
 

la. Como tal, o “público reserva sua capacidade de entender para os formatos que já 

compreendia antes, sempre por meio da repetição, raramente pela invenção”491 ou pelo 

êxodo dos postos fixos.    

Em vista da mudança, “o objetivo da escola é o fim da escola; a uma certa idade, 

convém sair dela”492 para cruzar a realidade. Viajar... Serres preconiza a pedagogia da 

viagem. O mundo transcende a topologia plana da sala de aula. Somente a expectativa da 

inventividade rompe as fronteiras turvas da uniformidade e da estagnação. Nesse intuito, é 

que se deve proclamar que “o fim ou objetivo da instrução é a invenção”493. Em sua 

ausência, “tudo tem que ser refeito”494, para que dessas frestas eleve tudo aquilo que foi 

mudado.   

Ainda que “acompanhada do risco de erro à certeza rigorosa”495 da repetição 

previsível, desde a paideia, somente a invenção é criadora. Sempre, para o referenciado 

pensador, é justificável o risco de inventar e de reinventar. Nunca é dispensável percorrer 

a outra margem; “certo ou rigoroso, o saber é reconhecível por sempre conhecer lugares 

onde falha”496, tal como só há conhecimento onde não se inibe a ocasião de errar ou de 

perceber o quanto a razão, também, é efêmera ou defectível. O singular está na outra 

margem, velado; onde somente a invenção revira o repositório dos saberes extenuados. 

Aqui o “intelectual simula e recopia”497, lá o corpo transpira e inventa. E acorda “na manhã 

seguinte, ressuscitado pela novidade”498. Nesse dia, eis “o novo à sombra do sol”499 e o 

início da incandescência.  

Ao contrário da tradição científica e educacional, que não tolera o erro, Serres 

afirma que “o curso da ciência é imprevisível”500 e que pessoa alguma “sabe, portanto, em 

que direção vai a descoberta”501 ou a invenção. Método algum “jamais conduziu a uma 

invenção”502 ou a uma reviravolta. Ele, por sua vez, a embaraça. Certamente, é possível 

prever e “administrar tudo com a ciência, a criação, os concursos, o financiamento, os 

postos, a hierarquia, as aplicações, o segredo... tudo, exceto a invenção; tudo, exceto seu 

                                                           
491 Id., ib., p. 59. 
492 Id., 1999, p. 174. 
493 Id., ib., p. 174. 
494 Id., 2013, p. 31. 
495 Id., 1999, p. 172. 
496 Girard; Serres, 2011a, p. 53. 
497 Serres, 2007, p. 171. 
498 Id., ib., p. 171. 
499 Id., 1993a, p. 141. 
500 Id., 1990, p. 133. 
501 Id., ib., p. 133. 
502 Id., ib., p. 133. 



104 
 
 

próprio gênio”503 e suas próprias fatalidades. Nesses meandros, continua, “a invenção aí 

está frequentemente defasada em relação à esperança. Isso descreve uma história, o que 

tenho vontade de chamar uma verdadeira história”504 com casualidades e ocorrências 

riscadas em superfícies maleáveis e transitórias.  

Em conformidade com as ideias anunciadas pelo dito autor, apenas a invenção 

transcende o imitável e o repetitivo, ainda insistente nessa manhã de hoje. Nesse suposto, 

a dinâmica inventiva perfaz a possibilidade de transformar e de transgredir a regularidade, 

mas não a desprende por si só. Na educação, o ato inventivo trespassa não somente os 

espaços rígidos, mas especialmente as ideias, as teorias e as práticas pedagógicas.  

Sob outra perspectiva, sem uma profunda mudança de conduta pouco contribui 

o sopro inventivo das tecnociências ou quaisquer outros novos pressupostos filosóficos 

para a educação. Exemplo disso seria a pouca contribuição da sala de aula com seus 

espaços remodelados, provida de equipamentos multimídia, até mesmo novo layout, etc., 

sem mudar, na essência, o conteúdo e a forma dos seus ensinamentos. Ao contrário, esses 

seriam professados de maneira mais eficaz e eficiente sem, no entanto, alterar a percepção 

crítica de seus atores.  

Ademais, no campo dos saberes e da educação, necessária e urgente, a 

performance do ato inventivo não se concretiza em uma única via. Tal ocorrência, logo faz 

a invenção se tornar obsoleta, sem sequer reivindicar as condições para seu 

prosseguimento.  Com efeito, a partir dela emerge a consciência de que a necessidade de 

mudar “habita o mesmo campo que nossa liberdade”505. Essa compreensão “leve, ri do 

mamute, pesado; solitária, ela ignora o gordo animal coletivo; suave, evita o ódio que 

mantém unido esse coletivo...”506 e essa tradição. Nessa mesma percepção, somente a 

“invenção, ágil, rápida, sacode o ventre flácido do lento animal; sem dúvida, a invenção 

dirigida para a descoberta carrega consigo uma sutileza insuportável para as organizações 

inchadas”507, lentas e aversivas à raridade. Com tais características, elas “só podem 

perseverar em seu ser sob a condição de consumir a redundância e proibir a liberdade de 

pensamento”508, de criação e de expressividade.  
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No escopo desse ideal, almejar a liberdade é condição sine qua non para se 

obter o conhecimento e a capacidade de inventar. E ao procurar "simultaneamente o saber 

e a invenção”509, consequentemente, jamais se pode “deixar de amar”510 o mundo, os 

homens, a ciência, as narrativas, porventura, amar a própria invenção. 

O autor em foco, ao se reportar à cena escolar e universitária afirma que, na “era 

das instituições, o saber olha-se fazendo, em vez de fazer; se parasita, se hierarquiza, se 

burocratiza, complexo, enorme, perdulário”511, ele se empodera. Insistente em “subsistir, 

não mais produz”512, contenta-se em celebrar e contemplar os próprios feitos. Perante o 

caráter desse episódio, tais “parasitas da ciência formigam sobre a invenção. Então, se 

resta uma esperança, é que a ciência produtora e viva se coloque fora da ciência”513 

extenuada. 

Sair da escola? 

Ou sair da ciência?  

Às vezes, a tradição ergue obstáculos instransponíveis às mudanças que se 

descortinam. É necessário, também, transgredir a ciência? Ainda na convergência com 

Serres, o início do conhecimento se dá a partir do esquecimento e da semeadura da 

“memória com revoltas e negligências. A invenção inicia-se a partir desse momento”514 de 

ruptura e de afastamento do posto imóvel. Nesses tempos, em que os “polegarzinhos” não 

dão mais atenção ao saber estancado nas páginas dos livros, quando se clama por uma 

reviravolta na pedagogia, o espírito inventivo precisa ser fomentado, considerando que 

grandes mudanças só se efetivam através da invenção, das reviravoltas. E, 

indubitavelmente, por meio da mestiçagem. É por causa disso que o espírito livre “deixa em 

definitivo as estabilidades, inclusive aquelas do movimento equilibrado da história circular, 

para se aventurar nas instabilidades movediças dos desvios de equilíbrio”515 e de direção. 

Diante disso, não mais cativo, “ele não pára de se expor... Donde sua excentração, 

independente das estabilidades das duas primeiras pessoas; donde o saber, donde o 

tempo. Donde a aprendizagem”516, de ora em diante, de quem evolui e viaja. 
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O jovem atual vive e existencia a realidade caótica que “anuncia uma nova 

reviravolta, antes de tudo da pedagogia, mas também da política em todos os seus 

aspectos”517 e, ainda que anonimamente, aponta para a emergência de outras 

competências e de outro mundo possível. Eis o clarão da hominescência. Em razão disso, 

a invenção adentra o espaço rude das repetições, quando então se dá sua fluência e 

confluência com a novidade, a mistura do duro com o suave. Nessa linha de raciocínio, o 

pensamento de Serres, ao priorizar a prática inventiva, soma à evolução do conhecimento 

as características fundamentais para a conjectura de substantiva mudança. Em tal 

circunstância, a invenção desestabiliza a permanência e a repetição. O processo inventivo 

é dinâmico e possibilita, de forma original, as intercorrências da mudança. Ainda que insista 

a contingência, é crucial “inventar novas relações entre os homens e a totalidade cotidiana 

da vida: planeta inerte, clima, espécies vivas, visíveis e invisíveis, ciências e técnicas, 

comunidade global, moral e política, educação e saúde...”518, meio ambiente, filosofia, 

ciência, etc. 

Para tanto, a intuição inventiva vivifica e descortina as fronteiras nas 

circunvizinhanças da ciência, da filosofia, da política, da educação, etc. Pois, em sua 

capacidade atrativa, a novidade desperta atenção. Ela, simplesmente, é ruptura que, em 

determinado momento, vence a vontade da permanência. Somente aquilo que advém da 

novidade pode transformar mundo e homem na novidade que se almeja. Não há mudança 

sem deslocamento do obsoleto para trás da memória. Finalmente, tomara a invenção, 

triunfante sobre a retenção da história, arrebatar a fixidez dos corpos e das mentes 

estatuados.  

 

4.3 A intersecção do novo na educação 

 

No âmbito educacional, o aluno, recentemente, vivencia um mundo diferente, no 

qual organiza suas relações e suas experiências de outras maneiras. Como coloca Serres, 

o ruído de fundo e a tagarelice anunciam, recriam, inventam e exteriorizam “nova demanda, 

provavelmente de um novo saber. Reviravolta! Ouçamos também – nós, professores 

falantes – o rumor confuso e caótico dessa demanda tagarela, vinda dos alunos que, 

antigamente, ninguém consultava”519 e, sem demora, precisam ser ouvidos.  
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Tempo em que quase tudo muda sem grande morosidade, também a educação 

passa pelo desafio de entender e de dialogar com as transformações que permeiam os 

saberes, a cultura, a língua, etc. Seguinte a esse turbilhão de provocações ora 

incompreendido, situado num tempo caótico, eis que sucede ao professor aventar 

 

duas questões prévias para evocar duas respostas: o que é que me querias 
ensinar?, a que se segue a pergunta: que queres tu, em contrapartida, aprender 
comigo? Se o aluno se transformar primeiro no professor, o novo professor aceitará 
voltar, por seu lado, a ser aluno. Que ninguém se engane, quem fala, mesmo só, 
perante o público mudo, não encontrará as suas palavras, e ainda menos a 
eloquência, se não ouvir, sob a sua voz, os pedidos sem palavras da assistência; o 
seu discurso, segundo, responde: deste modo adquire uma benevolência que 
escuta sem obedecer520.  

 

Na ambiência de tal realidade, parece que pouco se percebeu que “um novo ser 

humano nasceu”521 no interior dessas circunstâncias, e agora pleiteia outras relações na 

política, na cultura, na sociedade e, especialmente, na educação. Aqueles que habitam 

esse mundo efervescente de transformações, de ora em diante, carecem da linguagem e 

da pedagogia instituídas na tessitura das suas novas necessidades.  

Falar da educação e da pedagogia, como objeção e primordialidade implícita e 

explícita no pensamento em pauta, implica em mudança de atitude e de comportamento, 

bem como se deve culminar em alteração de mentalidade. Nesse caso, não são bastantes 

as novas tecnologias; é necessário que sejam coadjuvantes na transformação da sala de 

aula, para não só transformar o mundo, mas metamorfosear as relações humanas em prol 

de um futuro melhor.  

A emergência dessa proposta é repleta de novos sentidos. No quesito educação, 

sua perspectiva se confunde com a terceira instrução. O mestiço sempre se transforma pela 

cultura, pela educação, pela língua, pela culinária, pela ciência, etc. Além do mais, a 

pedagogia serresiana traça o projeto de cidadão do mundo, e é no plano das relações que 

o homem se configura em sua concretude existenciada e plena de possibilidades. Devido 

a tal, “o acompanhante conduz ao encontro de uma segunda pessoa (...), onde o mesmo 

engendra em si, sem abandonar sua própria pessoa nem sua unidade, uma terceira 

pessoa”522, doravante andante de outro lugar. 
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 A educação, no âmbito da filosofia mestiça, é a grande possibilidade de viabilizar 

a inovação e a ressignificação da conduta humana ante os problemas contemporâneos. 

Além desse novo homem se configurar como cidadão do mundo, ele se desloca do local 

para o global sob o fito de fazer advir nova humanidade, ainda que não imune a grandes 

desafios. Essa e outras proposições, como a propagação da cultura de paz entre 

humanidade e natureza, constituem alternativas necessárias para pensar a educação e o 

homem em face da inovação pedagógica. Segue essa aspiração o entendimento de “que os 

saberes não se delineiam como continentes cristalinos ou sólidos fortemente definidos, mas 

como oceanos, viscosos e sempre batidos”523, onde instabilidades geram correntes 

“quentes ou frias, os atravessam e neles reproduzem gigantescos turbilhões”524 que tudo 

desestabiliza e desacomoda. Assim, “nenhuma instrução possível, nenhuma transformação 

sem esses turbilhões fluidos”525 ocorre sem revolução das águas e, de outro modo, 

nenhuma reviravolta na educação intercorre sem o revolvimento da normalidade. 

Em seu núcleo, a ação que confere o advento dessa promessa se efetiva em 

relação mútua, isto é, ela interfere no mundo e, por sua vez, o mundo retorna a ela ao 

modificar as condições de sua existência. Essa reciprocidade perpassa toda a capacidade 

humana de se afetar com as coisas do mundo e com as próprias condicionantes 

antropológicas, dentre elas a educação. Na condição de ser existente e mergulhado nas 

circunstâncias e contingências do mundo, o homem serresiano é inacabado, se faz e refaz 

no âmago das relações antropológicas, culturais, epistemológicas e pedagógicas. Em razão 

disso, a educação sempre há de ser um deslumbramento em todo o seu contingente de 

possibilidades. 

Sua predileção pela pedagogia que viaja pelo mundo, pelas culturas e pelos 

saberes é de suma relevância para a verdadeira implicação da nova educação. Portanto, a 

dimensão educacional e pedagógica, advinda de Serres, não constitui somatória de 

eventos, mas, sim, um conjunto de relações possíveis, que alterna condutas e 

comportamentos frente a sua realidade. Isso significa que essas relações, configuradas 

sempre em uma frente histórica, vão se constituir em novidade qualquer, o que certamente, 

em nuances diferentes, impacta direta e indiretamente a área educacional. Para isso, toda 

e qualquer invenção, filosofia, “instrução, educação formam esse sujeito central, à imagem 
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do centro do mundo. Brilhante e sombrio, o mundo converge para ele”526 na condição de 

quem se mostra para o olhar mestiço. 

Nessa significação de mundo e de homem, até então empregada, algo que se 

transforma origina outras relações, outros modos de ser e de existência. Daí emerge a 

terceira instrução. A proposição do novo em perspectiva serresiana transcende a trivial 

concepção do ativismo pedagógico, que asfixia a reflexão, a inventividade e a novidade. Na 

abordagem que interessa o presente discurso, a contribuição da filosofia mestiça corrobora 

um rol de relações, formas e condutas referentes ao trato com a normalidade da cultura 

educacional, caso dos media, das novas tecnologias, dos conhecimentos emergentes, etc. 

Portanto, a educação ante essas possibilidades não deve fechar suas fronteiras aos 

acontecimentos do mundo, principalmente em época que local e global, muitas vezes, se 

confundem e se autoimplicam.  

É bom saber que a presente asserção resulta uma gama de possibilidades, de 

mudanças, de desvios, de insurgências. Até mesmo experiências de morte podem fertilizar 

o nascimento de algo novo. Tudo pode mudar tudo, tal como o individual afetar o coletivo 

de modo recíproco. O local interfere no global e assim por diante. Por esse motivo, a 

educação em decorrência da compreensão serresiana é plena de possíveis. Ocorrências 

pretéritas que se somam ou renascem para constituir outra novidade. A não linearidade de 

seu pensamento valoriza o espírito que vagueia e deixa-se inebriar pela terceira instrução. 

Daí resulta que a mestiçagem é processo ilimitado, quantitativa e qualitativamente. 

O mestiço é entidade aberta e propícia a outras mestiçagens. O desvio da linha 

reta arquiteta mais possibilidades; os caminhos curvos permitem mais contato com o meio. 

Ziguezaguear, andarilhar, borboletar, circunvagar são condições nas quais habita a 

possibilidade da pedagogia serresiana de conhecer o mundo. Pedagogicamente, aquele 

que viaja vê mais, e aquele que se mestiça vê melhor as nuances das paisagens, visto que 

nesse processo tudo se encarna no corpo que se desloca. Entretanto, “o jogo da pedagogia 

não é jogado a dois, viajante e destino, mas a três”527, em condições imprevisíveis de 

movimento e resultado. Espaço e tempo se deslocam para trás à medida que o viajante 

caminha. “O lugar mestiço intervém aí como soleira da passagem. Ora, quase sempre nem 

o aluno nem o iniciador conhecem o lugar e o uso dessa porta”528 que se deve abrir para 

se sair da escola. Para Serres, esses acontecimentos evidenciam o meio repleto de 
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multiplicidades. Esses desvios da regularidade e da chegada previsível aumentam o leque 

de experiências da vida, da cultura e dos sentidos. Vida e mudança se afastam do 

preestabelecido para se entreabrirem à intersecção do novo.  

Dada a problemática da educação na contemporaneidade, a riqueza de 

possibilidades, ideadas em novo tempo, consiste justamente em não fixar determinismos. 

Portanto, as possibilidades do novo homem são múltiplas e inexatas, afinal, nunca se pode 

saber quem, mestiço, entrará pelas portas que se abrem à educação no fluxo dos 

acontecimentos. Nesse caso, pouca validade teria em perguntar quem é o homem diante 

dessas multiplicidades e inconclusões. Ser mestiço é, em essência, ser inconcluso e 

indeterminado, mas não desconhecido de si mesmo.  De forma mútua, nas adjacências da 

pedagogia serresiana, a educação é suporte da emergência do homem que, por seu turno, 

se move por suas circunstâncias e contingências; não foge à regra de, também, ser um 

agente transformador do mundo. Ante tais ocorrências, ele confere ao seu corpo novo 

sentido, sem esgotar as possibilidades de sua corporeidade, afetada pela existência do 

mundo e a convivência com seus semelhantes. 

Essa concepção exige corpo renovado, tatuado de experiências sensíveis e 

mundanas. Em seus espaços, velhos conceitos e teorias precisam pensar as coisas da vida 

e as coisas do mundo, e também pensar e repensar a si próprios, em razão da sucessão 

de outras possibilidades. Ambos visavam o homem em totalidade ou em sua estabilidade 

essencial; no entanto, na época atual, constam cada vez mais insatisfatórios para dar conta 

da educação hodierna em sua gama de acontecimentos e oportunidades. No avesso das 

instituições e das práxis educativas arcaicas, a realidade emergente requer refletir e mudar 

o cenário da formação humana em referência aos padrões ora estabelecidos. À vista do 

recente domínio que o homem granjeou urge o novo humanismo, tecido a partir da nova 

perspectiva filosófica, científica, antropológica, educacional, pedagógica, etc. A filosofia 

mestiça é, sem demasia, a filosofia das possibilidades e das potencialidades de se efetivar 

o ideal desse grande projeto.  

Nela “o passado se renova com cada uma das nossas novidades; ao reler de 

maneira retrógrada, nosso presente se realinha ao seu bel-prazer”529 na ordem e no caos. 

Tais potencialidades são afirmativas, no sentido que funde otimismo e utopia. A educação, 

nesse viés, tem o desígnio de fluir o novo humanismo antevisto na filosofia mestiça. A par 

disso, seu corpo de possibilidades é condição primordial para a ocorrência do novo no curso 
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da atual educação. Nessas circunstâncias, emergem, então, outros interesses e exigências 

em relação à aprendizagem. Nesse ínterim, há que se almejar a flexibilidade das relações 

entre quem ensina e quem aprende, pois, é na reciprocidade que os atores se mestiçam e 

desenham as prospectivas da pedagogia conciliadora da normalidade com o extraordinário.   

Na região fronteiriça desses fatos e relações, em razão de seu imediatismo e 

onipresença, as novas tecnologias amplificam e alargam o curso dos acontecimentos. Isso, 

em tal conjuntura, exige que a pedagogia atualize seu discurso e suas práticas, a fim de 

não represar a mudança histórica da hominização e da educação ora em vias de conversão. 

“Hominescente, esse novo tempo se refere à aventura de hominização. Perdemos nossos 

laços com as histórias locais e curtas de nosso passado propriamente cultural”530 para, aqui 

e hoje, originar a novidade. Em linguagem serresiana, a dinâmica da mudança não é 

excludente do antigo nem conflitante com o atual. Um e outro compõem o mesmo painel 

móvel do mundo.  

De fato, o que se espera, nesse caso, é a flexibilização das condutas e das 

práticas que se opõem, em que o velho repulsa o novo e, que, do mesmo modo, suplanta 

o velho. Em verdade, o novo não é uma oposição ao velho, mas um conjunto de 

possibilidades e potencialidades de misturar, consorciar, incorporar e conjugar a 

problemática da educação ante a bifurcação da ordem estabelecida. Ademais, as relações 

entre um e outro, especialmente na esfera educacional, não se limita a um quadro 

comparativo, mas se fundem e se interagem, como a roda do neolítico, ainda hoje presente 

no mais elementar utensílio ou utilizada no mais alto feito tecnológico. Afinal, a filosofia de 

Serres é um esforço contínuo de “coser o mais antigo ao mais novo”531 para originar uma 

outra coisa.  E na educação, essa mesma ocorrência se manifesta no desafio de se 

conjugar o diferente com o normal, o ontem com o hoje, o duro com o suave, a certeza com 

o risco. 

 

4.4 Serres e a pedagogia do cuidado com a natureza  

 

As características peculiares do pensamento de Serres, oriundas de sua 

formação humanística, o tornam um pensador com forte apelo ao diálogo e ao cuidado com 

a natureza. Sua filosofia mestiça, ampla e maleável, também implica efetiva relação com o 
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meio ambiente. A forma como urde suas ideias, relações, conceitos, narrativas, 

personagens, etc., é manifestação cabal de que o diálogo com o mundo é constituição 

fundamental de seu pensar. Seu entendimento de mestiçagem, tal como encadeado até 

esse ponto, possui teor denso, indissociável, intrincado; porém condescendente. O mestiço 

é inteiro e intrínseco. Portanto, ele é indissociável da relação humana com a natureza e 

com o mundo. Não se pode separar o que está entranhado, tecido e carnalmente 

entrelaçado num corpo mestiço. 

Assim, em seu aspecto qualitativo, a natureza é mestiça, se caracteriza por 

relações e misturas intrínsecas e extrínsecas. Por essa razão, o pensamento serresiano 

perpassa profundamente as questões da violência e da ecologia globais nesse momento 

crítico da humanidade. A sua preocupação com o sofrimento e a dor que a afligem, 

juntamente com o mundo, os colocam ante a compaixão e a compreensão da experiência 

humana em relação à Terra, ao meio ambiente e a pluralidade dos seres vivos. 

A partir da sua ambiência histórica, com hesitação, Serres se depara com os 

iminentes riscos advindos do conhecimento científico e tecnológico. Em tais circunstâncias, 

pode-se dizer que a perplexidade ante os problemas do mundo atual o levou a perceber 

que a “história global entra na natureza”532 e “a natureza global entra na história: e isto é 

inédito na filosofia”533 e, sobremodo, na educação. Em contrapartida, é ela um meio viável 

e necessário à conduta humana em relação ao controle e ao uso dos recursos naturais.  

Logo, tal ocorrência sugere repensar o progresso da ciência e da tecnologia em 

relação ao mundo, palco das relações e do devir humanos. Assim, percebe que a ciência 

fragmentada, autoritária e estéril de diálogo com os demais saberes não dá conta de pensar 

as mazelas do mundo, tais como a dor, a fome, a morte e os efeitos decorrentes do seu 

uso irracional. A esse respeito, a filosofia serresiana se manifesta adversa a essa espécie 

de esquizofrenia existente no campo das especialidades e de sua despreocupação com a 

interdependência entre homem e natureza. 

Concatenado com as implicações que o conhecimento científico e o capitalismo 

impõem à conjuntura histórica, o humanismo desse filósofo transcende o foco centrado no 

homem. Ele não o pensa desvinculado da natureza, mas suscita uma relação simbiótica 

que o homem deve ter com a Terra e com os demais seres vivos. O caráter versátil da sua 

filosofia busca nova relação do homem com os saberes, com a natureza e com a educação 
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em função do bem individual e coletivo. Tal como afirma, “a nossa administração do mundo 

passava pela beligerância, assim como o tempo da história tinha a luta por motor. Uma 

nova mudança global se inicia: a nossa”534, evidentemente, às próprias custas. Tal 

mudança carece, local e globalmente, de considerar a natureza como parceira e a 

educação como meio de promoção da relação simbiótica do homem com os saberes e com 

o mundo. 

Historicamente, na sociedade em que se instruiu a acreditar que “as contendas 

são o motor da história, não é de se espantar que a cultura tenha horror ao mundo”535 e a 

quaisquer alternativas que contestam à supremacia da verdade única. Contrário a esse 

modus operandi, o novo humanismo excede as verdades de viés fundamentalista que, 

desde longa data, impulsionaram o empoderamento da ciência.  

Relativo a esse discurso, a natureza antes ameaçadora se tornou vítima da 

exploração e da ganância humanas. A potencialização das forças destrutivas advindas e 

possibilitadas pelo conhecimento científico inverteu a situação de antigamente, fazendo do 

homem, crente em uma promessa de progresso ilimitado, o grande agente destrutivo da 

sua própria espécie e das suas reais condições de sobrevivência. Observante dessa 

respectiva situação, o pensamento em questão alerta sobre os perigos decorrentes da 

violência extrema ancorada na capacidade humana de promover, indiscriminadamente, a 

morte e a extinção da vida em escala global. Pois, no enfrentamento de todos “contra todos, 

não há um estado de guerra, mas violência, crise pura e desenfreada, sem um fim possível, 

ameaçando de extinção a população que a ela se entrega”536, no acometimento de todos 

contra a Terra. Ainda que irônico e lamentável, “pelo direito, a própria guerra nos protege 

contra a reprodução indefinida da violência”537, ao modo como globalmente se hostiliza a 

natureza. Na sequência dessa argumentação, vale lembrar que o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia, cúmplices do poder político, econômico e bélico, tem priorizado a 

destruição e a morte. Um progresso com essa condição sobrepuja a poluição e o 

consumismo inconsequente na forma da constante guerra do homem contra o mundo. À 

maneira de “publicitários sujos, nós lambuzamos o mundo ao deixar em toda parte os 

nossos rastros”538, dejetos e entulhos. Afinal, poluímos para apropriar? Em suma, qualquer 
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“batalha ou guerra termina por lutar contra as coisas, ou antes, por violentá-las”539 e, depois, 

desprezá-las. 

Frente a esse motivo trágico, a educação tem papel proeminente na 

consubstanciação do “novo pacto, um novo acordo prévio, que devemos fazer com o 

inimigo objetivo do mundo humano; o mundo tal como está. Guerra de todos contra tudo”540, 

tal como um duelo num navio, onde naufragarão todos juntos. Na forma de violência 

objetiva, historicamente, o homem tem travado contínua guerra contra o meio ambiente e 

o mundo de modo geral. Ininterruptamente, a Terra tem sido o depósito de toda e qualquer 

sorte de rejeitos humanos, desde o lixo residencial produzido excessivamente até os 

poluentes químicos das indústrias e os rejeitos radioativos produzidos pelas potências 

mundiais. De fato, nem mesmo “as guerras entre os homens, por mais violentas”541 que 

sejam, ainda parecem “irrisórias e vãs em face da antiga guerra dos homens contra o 

Mundo, a única guerra que se pode propriamente chamar de mundial, cuja violência, 

mundialmente, cresce”542, expande, domina e alardeia uma destruição sem precedentes. 

Em concordância com a citação anterior, a Terra tem sido considerada inimiga 

comum das principais forças humanas. Antes triunfante, por ora, ela “é vítima”543 e mostra 

sinais cabais de que, em breve, pode definhar e perecer. De forma sintomática, a ciência e 

a tecnologia alçaram alto grau de sofisticação e poder de interferência no curso natural das 

coisas. Mas, ao contrário de suas inegáveis contribuições, das quais o homem moderno é 

dependente para subsistir, ambas empenham guerra não declarada a todos os seres vivos.  

As grandes empresas, como as operações militares, frequentemente agem na 

forma da violência legitimada contra o homem e a natureza. Aí, a ciência e a tecnologia, 

como necessário suporte, estão associadas ao poder, e ambas infligem guerra sem 

referência na história contra a Terra. Precisamente, “no instante em que agimos fisicamente 

pela primeira vez sobre a Terra global, e quando ela reage sem dúvida sobre a humanidade 

global, tragicamente, nós a desprezamos”544. Abandonada à própria sorte, em espécie de 

ritual de expiação, a ela é assacada uma grande culpa. 

Não é novidade que a ciência e a tecnologia, de modo geral, são patrocinadas 

pelas elites econômicas ou por governos que, delas, cobram fidelidade e comprometimento. 
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De forma contrária à concepção de Serres, esse modelo de domínio e de exploração da 

natureza tem constantemente fragilizado as possibilidades de um mundo melhor. Em 

referência a essa questão, vale reconsiderar uma educação que abandone as diretrizes de 

Descartes, de quem a pretensão de dominar e de possuir alargou, sobremaneira, as 

conquistas sobre o mundo e, assim “o dominamos e nos apropriamos dele: filosofia 

subjacente e comum ao empreendimento industrial ou à ciência dita desinteressada – 

nesse aspecto, não diferenciáveis”545.  

Na esteira dessa problemática, é providencial repensar a conduta da ciência de 

forma profunda e geral.  Em prol de interesses escusos, o homem moderno aboliu o diálogo 

entre ela e as humanidades, bem como excluiu as possibilidades da complementariedade 

entre os saberes, de maneira voluntária e espontânea. Se à pretensão racional, conforme 

apregoada pelo discurso cartesiano, não se viabilizar, em tempo hábil, um entendimento 

simbiótico entre homem e natureza, certamente, razão e mundo perecerão juntos. 

Pertinente a essa realidade, o pensamento de Serres serve como proponente da educação 

que se preocupa vitalmente com a espécie humana e toda biodiversidade. Com relação à 

concepção da nova pedagogia, outra vez aqui, se pretende que ela conceba nova conduta 

humana em relação ao próprio planeta e às demais espécies. 

Para tanto, o seguimento desse ideário pedagógico deve gestar uma relação 

simbiótica entre a multiplicidade dos saberes e dos quais com a natureza. Depois disso, e 

ante a bifurcação da história, o homem cruza o seguinte dilema: salvar a humanidade e a 

Terra ou deixar que todos sucumbam. Frente essa soturna realidade, a concepção de 

simbiose, no sentido proposto por Serres, se configura como importante alternativa para 

salvaguardar a humanidade do seu extinto de morte. Tal realidade impõe profunda 

reconsideração ética para com a natureza. O homem precisa deixar de ser parasita trivial 

e se tornar parceiro da Terra, ainda que isso ocorra através do contrato natural e em tempo 

oportuno. Não se pode viver e comer “como parasitas do mundo”546. Afinal, ele e os demais 

seres vivos habitam o mesmo planeta, onde o parasitismo de uma espécie leva a outra à 

morte, ou até mesmo todos ao aniquilamento fatal. Por essa razão, “não regulamentada, 

ultrapassando a sua meta, contraprodutiva, a dominação pura se volta contra si”547, tal 
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como ao término de uma calamidade ou “epidemia, desaparecem os micróbios, por 

ausência de suportes para a sua proliferação”548 e subsistência.  

Em contraposição à predominante relação parasitária do homem com as demais 

espécies, Serres propõe viver em harmonia com a natureza e em paz com todos os seres 

vivos, dentre os quais os humanos. Ele também chama atenção para o aparelhamento do 

mundo, fato que tem proporcionado união global contra problemas globais. A despeito 

dessa ocorrência, a cultura atual tem levado a preocupante desenraizamento da realidade. 

Há rápida e, provavelmente, irreversível perda da relação primordial do homem com o 

mundo e com a vida. É ante essa situação que a filosofia mestiça insinua relações humanas 

pautadas na simbiose, na mestiçagem entre ciência e humanidades, cultura e mundo, 

conhecimento e paz. Logo, talvez quase no fim da grande narrativa, seja possível abrandar 

“a bifurcação da história: ou a morte ou a simbiose”549 para que homem e mundo não 

pereçam juntos, ambos vítimas da mesma malevolência.  

A hominescência salvaguardará o espírito humano do destino trágico? 

De certa forma, o pensamento em curso contraria toda e qualquer forma de 

violência, bem como é voltado para necessário acordo de paz entre o homem e a Terra. 

Esse somente possível mediante a instauração do Contrato natural. Caso isso não seja 

efetivado, certamente, não haverá alternativa a não ser a autodestruição. Sem mundo, 

porventura, também não há cultura nem história.  

Até aqui, os humanos se preocuparam em legislar em causa própria, deixando 

a natureza numa situação de não-direito. A violência contra ela tem sido oriunda da 

ausência de diálogo entre a razão da ciência e a razão do direito. No âmbito de tal 

hostilidade são protagonistas as indústrias poluidoras, os desmatamentos, o consumismo, 

as guerras, etc. Esses domínios devastam impiedosamente tudo. Poluem a terra, as águas 

e o ar. Em escala global, os recursos naturais são exauridos irreversivelmente. As “relações 

econômicas chegam, contínua e lentamente, aos mesmos resultados que produziria um 

conflito curto e global”550, do mesmo modo como os militares fazem as guerras “com 

instrumentos tão científicos quanto os que outros utilizam na pesquisa e na indústria. Numa 

espécie de efeito limite, o aumento dos nossos recursos torna todos os fins iguais”551 e, 

poderosamente, malévolos. 
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A desestabilização dos ecossistemas resultou na destruição de inúmeras 

espécies da fauna e da flora em escalada ininterrupta. No mundo moderno, o capitalismo 

maximizou suas práticas de domínio e de exploração dos recursos naturais como nunca 

antes na história humana. Isso levou o homo sapiens a pagar, hoje, um preço muito alto 

em consequência de tais ações. Ao mesmo tempo, apesar da exploração planetária 

acirrada, um expressivo número de seres humanos não usufrui nem dos benefícios 

advindos do desenvolvimento econômico nem do avanço das tecnociências. Isso ocorre 

aos habitantes do terceiro e quarto mundos, margeados pela fome, pela exclusão 

econômica e social.  

Esse tipo de violência tem origem na própria razão humana quando da sua 

empreitada contra o mundo, fato que cobra uma nova consciência educacional, cuja 

finalidade seja estabelecer um contrato de paz com a natureza e, inadiavelmente, com o 

homem. Segundo Serres, é preciso considerar que a “ciência soma fato e direito: daí seu 

lugar hoje decisivo”552 na história humana. Para tanto, a educação é peça fundamental na 

engrenagem das relações do homem com o mundo. Em conexão com tal posicionamento, 

a natureza deve ser reconhecida como alteridade condicionante da vida humana. E, sem 

demora, insta estabelecer que a paz possa ser proclamada local e universalmente. Uma 

pedagogia de viés serresiano, logo humanista, jamais poderá negligenciar a pretensão de 

mestiçar razão e sentimento humanos, isto é, conjugar vida e mundo. Em tal concepção, o 

“amor ouve que o mundo canta e dança”553; ele “dita que a língua cante e dance”554 a 

coreografia múltipla do mundo, através do elo que liga homem e natureza.  

Nesses termos, a educação deve se comprometer com as questões ecológicas 

e, insistentemente, alertar sobre os riscos reais e potenciais inerentes à ciência, sobretudo 

quando essa se presta a servir ao aniquilamento da natureza e das condições necessárias 

à vida em série. Há que se propor uma ciência pautada na prudência, na ética, na justiça e 

no respeito aos seres vivos. Conforme tal interpretação, a educação ganha outras 

atribuições; como tal a admissão do seu papel sobreeminente na reflexão sobre a violência 

e a possibilidade da cultura da paz entre homem e natureza.  

Em consequência disso, ela há que visar a unidade dos saberes em oposição ao 

conhecimento fragmentado. Deve ser sua propositura a mesma do saber mestiço, em seu 

mote prioritário para que ciências e humanidades pacifiquem as relações humanas com a 
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natureza. O cuidado com o meio ambiente concebe a constância da terceira instrução, pois, 

somente vivos é que otimismo e utopia fertilizam, mutuamente, as ciências e as 

humanidades, em face de autêntica relação simbiótica entre os saberes. A educação que 

absorve o ideal pacifista de Serres, ambientalmente comprometida, é aquela que 

transcende a formação dura que tolhe as potencialidades do diálogo. É uma concepção de 

mundo que não ignora a mistura entre os saberes, mas reconhece as possibilidades de 

relação harmoniosa do homem com a natureza. Essa concepção, que muito serve à nova 

pedagogia, perpassa a superação da divisão cartesiana entre a res cogitans e a res 

extensa, o que culmina em outro tipo de relação entre a razão e o mundo das coisas.  

Em vista dessa proposição, urgência e necessidade precedem a instrução capaz 

de harmonizar a razão pensante e a razão científica. Eventualidade que não demanda a 

existência da superioridade de um saber sobre o outro, mas fomenta diálogo, tolerância, 

fusão e simbiose entre os saberes. Ao contrário do parasitismo, “o direito de simbiose se 

define por reciprocidade: o que a natureza dá ao homem é o que este deve restituir a ela, 

transformada em sujeito de direito”555 e de relações recíprocas. A concepção de simbiose, 

em aspecto serresiano, dá suporte à educação voltada aos apelos ecológicos que 

prenunciam a atual e inquietante relação parasitária do homem com o mundo. Aqui, o ideal 

da relação simbiótica se faz necessidade de reencontrar a natureza e de religar o homem 

à Terra. Sob a égide do Contrato natural, essa proposta deve propagar a paz dos homens 

com o mundo e consigo mesmos.  

Ao propor esse tipo de relação, isso implica em contrato de direito à vida; senso 

de cooperatividade entre homem e natureza, o que, em tese, minimiza as possibilidades da 

morte de ambos por vias da razão tonitruante. O contrário disso é a destruição generalizada 

das florestas, das espécies animais e poluição das águas em escala alarmante. Após um 

feito destrutivo nenhum ser humano “penetra mais nos lugares devastados por quem os 

ocupa dessa maneira”556. A espécie dominante, que se autodenomina racional, espalha e 

imprime sua imundice no mundo como “marca da humanidade, ou de seus dominadores, o 

selo de sujeira da sua tomada e da sua apropriação”557 extorsiva do mundo. Contra essa 

violência compartilhada entre homem e natureza, a educação desponta como potencial 

protagonismo da consciência multicultural e simbiótica necessária para se evitar ou, pelo 

menos, minorar a morte em escala global. 
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A educação voltada para a emergência das questões ambientais precisa 

recalcitrar tanto seu discurso quanto suas práticas calcadas na instrução científica 

unilateral. É nessa lógica que a proposição da educação mestiça compreende a 

necessidade de permanente vigilância dos saberes em relação a suas possíveis 

consequências. Em alegada situação, a história, a literatura, a filosofia e as ciências 

constituem partes do todo que precisa ser harmonizado. Daí a necessidade de evitar a 

supremacia de determinado saber ou a predileção pelas técnicas dissociadas da ética, da 

justiça, do comprometimento com a verdade e com as questões ecológicas. Em tais 

circunstâncias, a relação do homem com o conhecimento e a natureza deve ser permeada 

por um senso de harmonização, isto é, da manifestação do diálogo e da cooperação mútua. 

A esse intuito deve servir o ideal da mestiçagem como fator de equilíbrio, de moderação, 

de ponderação e de harmonia entre os saberes humanos e natureza. 

O pensamento em tela contribui para a pacificação do homem com o domínio 

natural, a fim de salvaguardar os dois da destruição recíproca e irreversível. Sobre a 

supremacia científica, seguida da ganância humana, o dito filósofo ressalta iminente perigo 

do imponderado domínio humano sobre a natureza. À guisa de assombrosa fatalidade, é 

importante salientar que ao “dominá-la, tornamo-nos tão pouco donos da Terra, que ela, 

por sua vez, ameaça nos dominar novamente”558. 

Acaso haverá outra grande narrativa? 

A fim de contribuir para a paz entre os homens, o papel da educação é 

imprescindível para a criação da cultura simbiótica entre homem e mundo. Uma educação 

com tais prerrogativas é ciente de que a Terra não pode ser considerada mera fonte de 

provisão das necessidades humanas, pois ao explorar, inconsequentemente, o hospedeiro, 

o parasita também corre risco de morrer, porque extermina seu próprio suporte de 

subsistência. Consoante a   

 

sua vida e pelas suas práticas, normalmente o parasita confunde o uso e o abuso; 
ele exerce os direitos que ele próprio se dá prejudicando o seu hospedeiro, às vezes 
sem interesse para si; poderia destruí-lo sem perceber isso. Diante de seus olhos, 
nem o uso nem a troca tem valor, pois, antes de um ou outra, ele se apropria das 
coisas, pode-se dizer que as rouba: hospeda-se nelas e as devora. O parasita é 
sempre abusivo”559.  
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E, além de abusivo, é demasiadamente possessivo. O ímpeto de dominar e de 

explorar cega a prudência. Em atenção à fragilidade da vida, a filosofia mestiça e porosa 

de Serres, atenta a essa realidade temerária, denuncia que aquilo “que está em risco é a 

terra em sua totalidade, e os homens, em seu conjunto”560. Contundente, pontua que se 

não houver um acordo tácito entre homem e natureza, certamente, ambos vão de encontro 

do mesmo desenlace. Para tanto, o filósofo defende a construção de uma ética coletiva 

frente às necessidades hodiernas do mundo, ao mesmo tempo em que advoga para que a 

ciência não seja única razão a ter voz ou supremacia sobre os demais saberes e a natureza. 

A educação mestiça perfaz estreita relação entre os saberes diversos e o 

cuidado ambiental. Nesse sentido, saberes científicos e humanidades se entrelaçam a fim 

de se complementarem, bem como cobram corresponsabilidade pedagógica da 

humanidade com seus suportes de subsistência. Ademais, essa convicção remove as 

limitações do pensamento reducionista. E, ao mesmo tempo, induz superar a tradição 

cartesiana através da incorporação, da coadunação, da harmonização e da miscigenação 

dos saberes. Diante desse ideal pedagógico, esses saberes precisam ser atados, 

costurados, compartilhados, etc. A religação das múltiplas tramas do casaco de Arlequim é 

significação plástica da mestiçagem vindoura.  

No decurso dessa questão, a educação tencionada ao cuidado ambiental 

encontra, em Serres, guarida e sustentação da nova configuração das relações humanas 

com a natureza. Está assentada nessa caracterização profunda preocupação ética em 

relação às interferências do homem no curso da realidade. Além disso, a filosofia mestiça 

se evidencia em contumaz denúncia da violência entre seres humanos consigo mesmos e 

contra o mundo. Ao admitir a Terra como sujeito de direito, fica patente que o “sujeito do 

conhecimento e da ação goza de todos os direitos e seus objetos, de nenhum. (...). Isto 

porque, desde então, a ciência tem todos os direitos”561, sem nada restar à natureza. Sem 

embargo, a hipótese da educação mestiça, naturalmente, não deixa de mover sua 

preocupação às questões ambientais. À disposição de tantos dilemas, especialmente 

aqueles concernentes ao cuidado com o meio em que se vive, Serres insiste em “inventar 

um novo contrato natural voltando a dar à palavra natureza o sentido original de condições 

em que nascemos – ou deveremos amanhã renascer”562 para subsistir. Renascimento sob 

novo sol. Dia em que a novidade da multiplicidade misturada se dirá incandescente. À vista 
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disso, a “nova concepção de natureza exige uma outra cartografia”563, outros traços, muitas 

linhas redundantes que se curvam e se recurvam ante a linearidade do caminho único.  

Finalmente, lembrar que “a Terra contém todos os nossos ancestrais, 

indistintamente misturados”564. Guardiã silenciosa e “tumba universal da história 

universal”565. Abrigo definitivo do velho e do novo homem. Lugar em que jazem nascimento 

e morte. Palco ressonante das gargalhadas e dos soluços de Arlequim. Humo que absorve 

as lágrimas de Pierrô. Eterno descanso de toda poeira da vida e cinzas de todas as 

narrativas.  

Terra. 

 

4.5 A educação para a paz 

 

Serres, com particular recorrência à sua própria história, anseia por uma cultura 

da paz. Mestiçagem, confluência da paz entre os seres humanos; simbiose, harmonia e paz 

do homem com a natureza. A coexistência desses dois conceitos antecede a existência das 

outras relações entre o humano e o mundano. A fim desse grande e esperado 

acontecimento, faz duras críticas às diferentes formas da violência protagonizadas pelo 

domínio da razão e da ganância humanas. Seu espírito pacifista é contundente e contra 

toda manifestação da violência, das guerras, tendo ele próprio vivenciado a dor de várias.   

É um pensador que condena explicitamente o imperialismo dos países ricos 

sobre as sociedades pobres da periferia do mundo. Critica a vigência da fome, bem como 

a produção e a venda de armas pelas nações ocidentais, e se opõe às inconsequentes 

violações da natureza a partir das recorrentes pretensões cartesianas. Considera que em 

seu “estado nascente o saber é feliz, primitivamente livre de toda culpa. Talvez seja feliz 

por natureza”566. Mas, “dentro das instituições que dirigem, o exploram e transmitem, para 

os indivíduos massacrados por esse saber, ele alimenta, de fato, o instinto de morte”567 e a 

ânsia da destruição local ou universal. 

 A relação da educação com o conhecimento deve suplantar os reducionismos 

das questões epistemológicas, ideológicas e institucionais. Nessa vertente, é inadiável 

avançar na consolidação da cultura da paz, bem como cultivá-la e ensiná-la nas escolas. É 
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necessária, em tais circunstâncias, a efetivação da pedagogia amante da paz e provedora 

do bem estar do homem no mundo, na sua relação com seus semelhantes e com a 

natureza. 

Nesse ponto de vista, a educação tem papel prioritário no esforço de libertar o 

conhecimento; caracteriza sua missão professar a boa relação do homem com a ciência e 

dessa com o mundo. “Neste caso, a solução, a única, é a libertação do saber, isto é, a 

supressão de todo segredo, de toda codificação”568 e aspiração de morte e de destruição. 

A partir dessa alegação, urge educar para a cultura da paz sem esquecer-se do papel 

decisivo que a ciência, a tecnologia, a política e a educação têm com o destino humano. 

Dado essa atribuição, é comedido acreditar que a presente “racionalidade acha-se 

emboscada”569 e que “o irracional delirante invade o saber”570 e a sua razoabilidade. Na 

vigência dessa circunstância, “o instinto de morte circula”571 livre e inconsequente.  

Ao se evidenciar o compromisso da educação com a ciência, a política e a 

natureza, é necessário antever os riscos advindos da longa e poderosa cultura de morte, 

ou da ignorância em relação aos rumos nefastos da ciência. Para Serres, em épocas 

anteriores  

 

nenhum saber teve a necessidade de conceber nem conduzir projetos tão vitais: 
reinventar a universalidade do indivíduo, reconfigurar seu hábitat e tecer novas 
relações. Por ter de repensar tudo, a filosofia modifica seu alcance explicativo e 
assiste ao crescimento de sua responsabilidade. Ou aparecerá um novo homem, 
um cidadão do mundo, ou a humanidade estará ameaçada. Devemos estabelecer 
a paz entre nós para salvaguardar o mundo e a paz com o mundo para nos salvar572. 

 

E salvar o homem? 

Necessidade da história ou do acaso, é preciso que, em ocasião de pouco 

discernimento entre o bem e o mal, o homem salve, primeiro, a si mesmo. Homem e mundo, 

ciência e tecnologia, epistemologia e pedagogia, tudo que advém da ação humana acaba 

por encontrar “a dor, a violência e a pobreza; o problema do mal se cruza com o saber. Eis 

a sombra”573 da ausência da paz. Ironicamente, é vital primeiro salvar o homem do próprio 

homem. Em várias de suas obras, a preocupação com a cultura da paz é assídua e 

afirmativa, mas também assombrada por terrível e rondante instinto de morte. Por inúmeras 
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vezes, o filósofo de espírito visionário, insiste na imprescindibilidade de se optar pela paz 

entre os seres humanos e, sem seguida, salvaguardar a todos das reais e constantes 

ameaças que a ciência e a tecnologia potencializaram e globalizaram.  

Segundo diz, nem um “conceito tem valor se não for pacífico”574.  Em posição 

angular, mestiçagem e simbiose, a princípio, são conceitos pacíficos. E ambos, em 

conciliação, tracejam o ideal da cultura da paz em caráter serresiano.  Por intermédio dessa 

peculiar assimilação, é profícuo esperançar que não seria impossível “inventar uma nova 

humanidade”575, ou seja, “a humanidade, simplesmente”576, com a efetivação dessa nova 

cultura. Em suma, a humanidade devotada à paz e às belezas do mundo. É, então, que 

uma educação preocupada com os desígnios da história humana precisa se dar conta de 

que, em vez “de nos aproximar da paz, a ciência e a inteligência nos afastam dela mais do 

que o músculo, a cara feia ou a alta estatura”577 afasta a mão que almeja tocar a 

profundidade dos próprios medos.  

Em suma, talvez só faça sentido não esquecer, nem hoje nem amanhã: “O amor 

soma toda a filosofia”578. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Despertar a sede inesgotável de aprendizagem  
para viver o máximo possível a experiência humana integral e as belezas do mundo  

e continuar, às vezes, pela invenção, eis o sentido da nave579. 

 
Não foi tarefa amena pesquisar a realidade discursiva e constitutivamente 

assistemática, misturada, repetitiva e, em muitos pontos, pouco clara de Serres. Ao mesmo 

tempo, a incumbência de cumprir os requisitos metodológicos e acadêmicos soou certo 

contrassenso em vista de seus posicionamentos, visto ser da sua índole dura oposição aos 

formatos tradicionais. De outro modo, o uso lato dos seus conceitos e personagens, 

próprios da sua insubordinação aos padrões estabelecidos, foi uma decisão, até certo 

ponto, arriscada. Tal feito, ao modo do próprio autor em questão, pareceu uma travessia 

num grande rio desconhecido, turbulento e imprevisível. 

Largamente utilizado, o conceito de mestiçagem, sob a égide do olhar multíplice 

do filósofo das narrativas, permeou a concretização da presente dissertação. Em sua trama, 

foi cumprida a tripla função de separar e, em seguida, de misturar e remisturar tudo. 

Caracteristicamente, o ofício de constituir esse discurso consentiu de várias tentativas e 

experimentações, bem ao modo do tecelão aprendiz. Parágrafos e frases inteiras foram 

desfiados e reconstituídos em novo discurso, combinação intrincada de ideias e 

personagens. 

Sem nenhum acanhamento em vista das normas duras, Arlequim foi exaltado e 

reconciliado com os saberes vigentes.  As multicores do seu casaco quebraram a 

monotonia do texto preto e branco, à espécie do milagre da multiplicidade, das variações e 

das oscilações. À espera do retorno do Rei, que desestabiliza e revolve os espaços 

ordenados, que curva a linearidade das fileiras, que tumultua a morada dos conhecimentos 

duros, tudo foi conjecturado. Talvez, um espanto profundo. Estupefação. Depois, 

gargalhadas, balbúrdia, tagarelice, insuportável ruído de fundo.  

Porém, qual vertigem do conhecimento não é implacável com a normalidade? 

Foi entrelaçado a essas questões, por vezes, não respondidas, que estudar e 

pesquisar o pensamento de Serres, especialmente em relação às suas incursões críticas à 

ciência e à educação, em linhas gerais, proporcionou ao autor desta dissertação a 

introspecção da nova concepção de mundo e de homem em gestação. Por esse ângulo, o 

diálogo franco e aberto com o filósofo das narrativas trouxe à tona a contextura rugosa da 
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realidade global, espelhada na própria alma humana. Nesse intuito, foi necessário 

dispensar, não com a benevolência de Cronos, preciosos intervalos de tempo sem, ao 

menos, ter certeza que o outro lado da margem pudesse ser alcançado. Mas, outrossim, 

foi uma experiência de inspiração e de expiração de ideias, sonhos, utopias, narrativas. 

Como convém à filosofia mestiça, tudo flui para o meio, onde tudo se mistura e, ao mesmo 

tempo, ocorre a predisposição para outras mudanças.  

Inclusive, o mito expira! 

Para tanto, a concepção mestiça refletida na construção do discurso permeável, 

moveu essa pesquisa para emergente entendimento da relação do homem com a natureza 

e com o próprio homem. No interstício dos apelos por novo humanismo, se consubstanciou 

a necessidade de, urgentemente, interferir no curso da ciência e da educação. Somente 

em virtude da metamorfose dos valores e da relação harmoniosa entre os saberes será 

comedido crer na possibilidade da efetiva mudança na relação do homem com seus 

semelhantes e com os demais seres vivos. Isto é, a relação simbiótica. De qualquer forma, 

o homem ainda precisa da Terra, sua casa primordial. Aliás, não parece haver outro lugar 

sobre o qual ele pode redigir outra grande narrativa. 

Ao efetuar suas críticas à ciência, o autor deste discurso, assegurado pelo ideal 

afirmativo de Serres, não renega seus avanços nem as contribuições que ofertou à 

humanidade e, muito menos, minimiza suas possibilidades de contribuir para o grande 

projeto de hominescência. Nesse propósito, esta dissertação não somente constata, mas 

almeja uma nova humanidade, presentificada no homem livre e autônomo. E conciliado 

com as ciências e com as humanidades.  

Fique claro que a crítica empreendida pelo filósofo das narrativas, seguida do 

conteúdo desta dissertação consiste, prioritariamente, aos abusos cometidos pelo 

conhecimento científico, especialmente aquele advindo da matriz cartesiana e positivista, 

ou mesmo do incessante instinto de morte que assola a humanidade desde os seus 

primórdios. A partir das implicações do atual conhecimento sobre o mundo e o homem, 

Serres é ágil e comedido em alertar para o risco da extinção decorrente do domínio 

científico sobre a natureza. 

Esta dissertação se move, especialmente, no sentido de contrapor à cultura 

fragmentária posta tanto na filosofia quanto na ciência e, por vezes, repetida assiduamente 

na educação. Em razão dessa exigência instituída secularmente nas tradições filosóficas, 

acadêmicas, científicas e pedagógicas, o conhecimento fragmentado, avesso à percepção 

das outras fronteiras ou paisagens do mundo plural e múltiplo, em nada contribui para a 
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manifestação do diálogo entre os diferentes saberes constituintes do repertório 

multicultural. De outro modo, é crédito do saber mestiço, segundo as configurações 

interpostas por Serres, inúmeras possibilidades de diálogo e reencontro dos saberes 

divorciados, a partir da gênese da filosofia e da ciência modernas.  

A essa altura, tal crítica também se estende à educação, particularmente quando 

pratica e ensina os saberes divorciados, temerosos de suas vizinhanças. Aqui, os 

professores, ainda obedientes ao antigo formato, insistem na repetição e na fixação do 

saber absoluto, negligente com suas afinidades. A rigor, as especializações associadas ao 

corpo científico são repetidas e ensinadas no espaço imóvel das salas de aula, ainda sem 

os professores, em sua maioria, terem abandonado o antigo discurso. Nessas 

circunstâncias, a escola não somente repete sua obediência ao saber como, também, ao 

seu modo escuso, inibe as expectativas da inventividade. Como se pôde ver, existe estreita 

relação entre as especializações científicas e a cultura disciplinar ocorrente nas escolas 

tradicionais. Aí, onde se prioriza a separação e a hierarquização dos saberes, também se 

separa mentes e corpos, sonhos e realidade. 

Ainda, o cultivo servil da educação em relação à cultura científica tem sido 

cúmplice do afastamento dos seres humanos do âmago dos seus saberes, sobretudo no 

sentido de que, não raramente, a escola reluta em contribuir para a ocorrência do novo. No 

sentido de contraditar essa realidade, a visão mestiça e cativante do humanismo serresiano 

coloca em evidência um pensamento destemido e disposto ao diálogo, à mestiçagem. Ou 

seja, tal filósofo irradia o ideal e a utopia da autêntica reaproximação das ciências duras 

com as humanidades suaves, da razão com as narrativas e, especialmente, da filosofia com 

o mito. Serres é amante confesso do mito, e daí sua insistência na indispensabilidade da 

narrativa para subsistir. Atesta sua filosofia que a razão carece das culturas, dos mitos, das 

artes, das religiões, dos contos e, mormente, do inimitável encantamento pelas variadas 

matizes do mundo. 

Logo esta dissertação, impulsionada pelo entusiasmo e otimismo do filósofo 

enamorado das narrativas, se incumbe da proposição de outra educação, que vislumbre a 

emergência pedagógica pautada na expectativa da novidade, na beleza do conhecimento, 

no encantamento pela filosofia e pela ciência. A sua fascinação pela invenção não pode 

caber nos limites de quatro paredes da sala de aula. Nessa percepção, urge reinventar a 

escola, atravessar para outro lado de um lugar qualquer, e ousar se entregar à expectativa 

de sempre aprender algo novo. Eis que a mestiçagem engendra o extraordinário, e apenas 

ele faz expectar outra novidade. 
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 Em suma, o pensamento desse filósofo autônomo, circunstanciado nas suas ricas 

experiências de vida, marcadas por viagens, trabalho, guerras, encantamento pelo mundo, 

coloca o espírito humano ante a necessidade de permanente busca pela paz e harmonia 

intercultural. Seu novo humanismo, pleno de otimismo e utopia, convida a humanidade a 

vencer a guerra empreendida contra o mundo. Enfim, é necessário que o grande projeto de 

paz entre homem e natureza seja rapidamente concluído. O discurso serresiano invita ouvir 

a natureza, amar o próximo e também a humanidade.  

Adjacente a sua visão de mundo, a educação também precisa ser corresponsável 

por essa transformação do homem que, por sua vez, continuará a transformar o mundo. 

Nessa lógica, em todas as instâncias, ela deve se ocupar de formar homens livres, 

autônomos e comprometidos em fazer da filosofia e da ciência uma cultura universal. Caso 

se empenhe nesse projeto, os educadores precisam compreender a educação 

intrinsecamente ligada à nova concepção do humanismo, voltada para um mundo plural, 

comprometida com o deslocamento da centralidade da razão em prol da 

complementariedade dos saberes. Nessa perspectiva, a ciência deixa de ser referencial de 

verdade única e passa a ser, ao lado de outras possibilidades, parte constitutiva e essencial 

do novo humanismo. Contudo, não há de esquecer-se do súbito encontro da ciência com o 

mal, que estampou no crepúsculo dos dias precedentes o sofrimento, a injustiça, a dor e o 

presságio sombrio do fim de todas as narrativas.  

Assim, esta dissertação busca amalgamar conceitos e ideias oriundas dessa 

filosofia pulsante; e, pulsante, porque mestiça e inventiva!  
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