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EDITORIAL 
 
 

As eleições foram decididas. 

Não temos muito o que escrever nesse momento, pois a tentativa em 

compreender os resultados ainda são muito complicadas. 

Tememos pela subtração da democracia e dos direitos humanos. 

Essa Revista lutará sempre pela democracia plena, pelo Estado 

conduzido pelo povo e pela ampliação permanente dos direitos humanos. 

Enfim... 

 

 

Lutemos! 

 

Os Editores  
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Resumo  

As modificações ambientais causadas uso dos recursos naturais e condições de 
contaminação e poluição do meio ambiente no campo e na cidade provocaram a 
necessidade de repensarmos nossa forma de ver o mundo a fim de despertar a 
importância da conservação dos recursos naturais. Deste modo, a compreensão 
das práticas da educação na perspectiva ambiental na escola técnica e pública são 
de grande importância para compreender as concepções ideológicas que norteiam 
a relação pedagógica e científica quanto a relação sociedade e natureza. 

Palavras-chave: Educação; Educação Ambiental; Escola; Natureza. 
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Introdução 

  

As modificações ambientais causadas uso dos recursos naturais e 

condições de contaminação e poluição do meio ambiente no campo e na cidade 

provocaram a necessidade de repensarmos nossa forma de ver o mundo a fim de 

despertar a importância da conservação dos recursos naturais.  

Devido o desenvolvimento tecnológico, muitas pessoas criaram uma 

concepção ideológica de possibilidade de controle da dinâmica da natureza e a 

ilusão de superioridade da espécie humana sobre a natureza. No entanto, as falhas 

provocadas pelas próprias condições sociais e econômicas nos levam a repensar 

sobre esta forma de ver o mundo e despertamos um respeito necessário pela 

natureza, visto que nossa espécie faz parte dela. 

A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, foi um marco da 

consciência ambiental internacional, sendo o Brasil um dos países que melhor 

desenvolveu uma legislação ambiental a partir das pesquisas científicas discutidas 

nas conferências internacionais, como a Conferência Internacional sobre o Meio 

Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992. 

A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída em lei federal de 1981, 

oficializou a Educação Ambiental no país, no inciso X do art. 2º: “educação 

ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 
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objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente” 

(BRASIL, 1981). 

Para constituir os princípios, as atividades e a abrangência em todos os 

níveis de ensino considerando as diretrizes curriculares, foi apresentada a Política 

Nacional de Educação Ambiental por lei federal de 1999. No caput do art. 8º são 

estabelecidas as atividades através de linhas de atuação inter-relacionadas, das 

quais: capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de estudos, pesquisas e 

experimentações, produção e divulgação de material educativo e avaliação. No 

inciso V do parágrafo 3º do art. 8º é mencionado: “apoio a iniciativas e 

experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo” 

(BRASIL, 1999). 

 Importante considerar que a Política Nacional de Educação Ambiental vai 

além da atuação nas escolas e universidades, com a proposta do Poder Público 

divulgar os conhecimentos da Educação Ambiental para a sociedade através dos 

meios de comunicação, das empresas públicas e privadas, das organizações não-

governamentais, das populações tradicionais, das agricultores e das práticas de 

ecoturismo. 

As atividades desenvolvidas pela Educação Ambiental já demonstram um 

terreno fértil na tomada de iniciativas locais e uso da criatividade na aplicação de 

experimentações, trabalhos de campo e elaboração de materiais educativos para 

difusão deste ramo do conhecimento.  
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Assim, propõe-se neste capítulo apresentar um embasamento filosófico e 

metodológico a partir dos escritos de Francis Bacon, Daniel E. Brown e Edward 

John Kormondy para contribuir na atuação dos professores diante deste ramo do 

conhecimento. 

Para fundamentar nossa experiência educacional, apresenta-se neste 

capítulo o caso do horto de mudas e painéis de geração de energia solar existentes 

na escola técnica estadual Deputado Francisco Franco em Rancharia-SP. 

 

A filosofia natural de Francis Bacon 

 

A influência greco-romana contribuiu com uma hegemonia da filosofia 

moral baseada na possibilidade de dominação da natureza pela sociedade ocidental, 

situação que dificultou o advento da consciência ambiental ao longo dos séculos e 

apenas em nossa contemporaneidade a filosofia natural pode retornar a ser foco 

nas propostas metodológicas. Neste sentido, Bacon (2003) em sua época, já 

considerava a importância da filosofia natural nas práticas a partir das experiências 

empíricas para o progresso das ciências, como afirma: “que ninguém espere um 

grande progresso nas ciências, especialmente no seu lado prático, até que a 

filosofia natural seja levada às ciências particulares e as ciências particulares sejam 

incorporadas à filosofia natural” (BACON, 2003, p. 38). 
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Apesar de ter vivido nos séc. XVI e XVII, Francis Bacon (1561-1626) 

apresentou ideias importantes para nosso contexto atual, pois valorizou a 

importância da criatividade e da inovação através da constante revisão de conceitos 

teóricos a partir de resultados práticos e experimentais. Este filósofo argumenta a 

importância da experimentação e do método a ser seguido: “ocorre que os homens 

realizam experimentos levianamente, como em um jogo, variando pouco os 

experimentos já conhecidos e, se não alcançam resultados, aborrecem-se e põem 

de lado os seus desígnios” (BACON, 2003, p. 30). 

Francisco (2017) apresentou uma tese de aplicação da filosofia baconiana 

num estudo geográfico de processos erosivos lineares com o uso de técnicas de 

controle de erosão com fibra vegetal e plantio de mudas de espécies vegetais. 

Neste sentido, a filosofia natural de Francis Bacon pode ir além das escolas e 

universidades com a aplicação de metodologias empíricas e criativas a fim de 

contribuir com a conservação dos recursos naturais e no repensar da importância 

da natureza para nossa sobrevivência, sendo que esta possui sua própria dinâmica e 

desenvolvimento. 

A filosofia natural favorece a proposta multidisciplinar, pois o uso da 

criatividade e de atividades práticas e experimentais contribui com o 

desenvolvimento das ciências diante dos resultados próximos da realidade dos 

alunos. 
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A ecologia humana de Kormondy e Brown 

 

Os antropólogos Kormondy e Brown (2002) apresentaram uma análise da 

evolução da espécie humana através de um conhecimento interdisciplinar, 

considerando os aspectos culturais e comportamentais na distribuição geográfica 

da ecologia humana.  

Kormondy e Brown (2002) consideram a importância da relação natureza e 

cultura, sendo a cultura influenciada pelos aspectos naturais, pois a espécie humana 

ao se evoluir teve que modificar seus comportamentos para garantir sua 

sobrevivência. Neste sentido, a Geografia contribui com a análise da distribuição 

espacial da diversidade biológica e comportamental humana. 

Estes antropólogos salientam que os traços culturais específicos são 

compreendidos do resultado de condições ambientais particulares, ou seja, cada 

comunidade tem seu comportamento biológico e cultural influenciado pelas 

condições naturais. Kormondy e Brown (2002) apresentam os exemplos 

etnográficos o povo Inuit que faz abrigos climatizados para sobreviverem no clima 

frio do norte do Canadá, e o povo Quéchua que desenvolveram condições 
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metabólicas, adaptando sua respiração para garantirem sua sobrevivência em áreas 

altas dos Andes. 

No Brasil existem inúmeras comunidades que sobrevivem de atividades 

extrativistas em vivem em simbiose com a natureza, como podemos citar: as 

comunidades caiçaras no litoral, as comunidades indígenas na Amazônia e as 

comunidades quilombolas distribuídas em várias áreas de nosso território e 

sobrevivem com atividades extrativistas e artesanais (produtos naturais). 

Além destas comunidades tradicionais, as populações urbanas dependem da 

natureza para garantirem sua sobrevivência devido a necessidade de alimentação. A 

produção agropecuária necessita das condições naturais, como a fertilidade do 

solo, as condições meteorológicas e hidrológicas para garantirem o 

desenvolvimento das culturas agrícolas e consequentemente os produtos 

comercializados em feiras e mercados nas cidades. Apesar do desenvolvimento da 

transgenia, as plantas dependem diretamente das condições naturais para se 

desenvolverem. 

 

Práticas educativas em horto florestal e painéis de geração de energia solar 

na escola técnica pública 

A percepção ambiental precisa ser despertada nos alunos, não apenas através 

de leituras, mas principalmente através de materiais educativos e experiências para 
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garantir a mudança de atitude das próximas gerações. As escolas técnicas públicas 

possuem metodologias e tecnologias voltadas para a realidade de inserção no 

mercado de trabalho, favorecendo as práticas de Educação Ambiental (SANTOS; 

LOPES; SILVA JUNIOR, 2017). 

As escolas técnicas públicas do Centro Paula Souza possuem na maioria de 

suas unidades do curso técnico em Agropecuária, sendo a unidade de Rancharia-

SP um exemplo da existência de horto com inúmeras mudas de espécies nativas e 

exóticas, como mostra a figura 01. 

 

Figura 01 – Horto na escola técnica pública 

 

Foto: Francisco, A. B. Data: 15/07/2017 
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As aulas práticas de Biologia para o ensino médio e várias disciplinas para o 

curso técnico em Agropecuária possibilitam o contato dos alunos com as 

atividades de germinação, desenvolvimento e tratamento das mudas, além de uma 

possibilidade de renda para a escola com a venda à produtores rurais que desejam 

recuperar suas Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais.  

O projeto de implantação de painéis fotovoltaicos para geração de energia 

solar na Escola Técnica Estadual Deputado Francisco Franco foi concretizado 

com recursos do Tesouro da França, a fim de apoiar uma pesquisa desenvolvida 

pela companhia Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique (CEIS) e pelo 

Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA). A figura 02 

mostra os equipamentos instalados na escola técnica. 

Figura 02 – Painéis fotovoltaicos para geração de energia solar 

 

Foto: Prefeitura Municipal de Rancharia-SP (2014). 
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A geração de energia solar apesar de ser apenas experimental, pode ser 

utilizada para suprir o resfriador de leite mantido na escola técnica, em caso de 

queda de energia da rede convencional. Além disso, em aulas de Física, os alunos 

do ensino médio são estimulados ao estudo sobre as fontes de energia elétrica 

limpa. 

Considerações finais 

A Educação Ambiental é um ramo necessário a ser desenvolvido nas escolas 

públicas, pois a consciência ambiental precisa ir além do fato de deixarmos os 

recursos naturais conservados para as futuras gerações, pois fazemos parte da 

própria natureza e dependemos desta para nossa sobrevivência.  

Nossa tecnologia atual é resultado de todo trabalho para garantir nossa 

sobrevivência e pequenas ações no tempo presente podem fazer muita diferença 

caso sejam divulgadas através de materiais educativos. A iniciativa pelos 

experimentos e metodologias com materiais acessíveis tornaram os cientistas 

conhecidos e contribuíram com a humanidade na divulgação de suas ideias. 

As iniciativas do horto da escola técnica em Rancharia-SP e do governo 

francês de estudar a produção de energia solar numa região de clima tropical de 

alta insolação durante grande parte do ano são exemplos de como a ciência e a 

educação podem caminhar juntas para garantirem a criação de novas ideias para a 

melhoria da qualidade de vida de todos. 
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Resumo 
O presente trabalho objetiva definir quais conceitos são importantes para limitar o 
espaço geográfico, ao mesmo tempo em que direciona avanços categóricos 
(subjetividade, matéria e cultura) para a constituição de outras espacialidades, pois 
pelo limite do espaço expressam demarcações teóricas para edificar as práticas 
empreendidas socialmente. Os limites são pensados como condições operacionais 
para explicar sobre quais imposições somos obrigados a nos especializar, para isso 
trazemos o debate entre leituras distintas (Bergson, Wilson e escola hedonista 
contemporânea) sobre as privações das configurações espaciais no sentido de 
como existimos e vivemos imbricados a um sistema materializado e justificado na 
própria localização e movimentação no espaço. Pensamos o espaço como um 
agente conduzido por forças permanentes ligadas a cultura material e imaterial, a 
condição biológica e a subjetividade dos sujeitos, desta maneira, centramos o 
processo ensino-aprendizagem de Geografia como importante para pensar os 
limites do espaço e, portanto, das atuações humanas nesse, logo ensinar Geografia 
pela demonstração do espaço em movimento significa construir nos estudantes da 
Geografia Escolar uma crítica permanente às suas condições espaciais, em outras 
palavras, fundamentar uma teoria do conhecimento geográfico que demonstre a 
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força do espaço e o espaço da força na constituição dos sujeitos com os seus 
cotidianos. O embate da filosofia bergsoniana e de Wilson confrontam-se com o 
hedonismo como condição dada para refletir nossa obrigatoriedade em pensar as 
relações no espaço, assim, confrontamos a estética, o prazer e as obrigações que 
nos fazem distanciar de qualquer questão hedonista. Demostramos nesse trabalho 
o espaço como movimento permanente de fagocitose sobre os sujeitos, como 
dinamismo pré-estabelecido diante das condições dadas pela mobilização de forças 
que aprisionam os sujeitos, ao mesmo tempo em que temos o papel revolucionário 
do ensino de Geografia em desmantelar a ordem espacial estabelecida na própria 
construção de uma espacialidade para a vida 
nário. 
 
Palavras-chave: Epistemologia; Gnosiologia; Ensino de Geografia. 
 
 

Introdução 

 

O presente trabalho é resultado direto de nossas discussões realizadas no 

âmbito da pós-graduação ao ministrarmos disciplinas de teoria do conhecimento 

geográfico e ensino de Geografia vinculadas ao questionamento da cultura com 

suas múltiplas fundamentações, assim, os resultados das nossas pesquisas 

fundamentaram a constituição de uma gnosiologia geográfica para o ensino de 

Geografia. Contribuímos com a teoria do conhecimento geográfico a partir da 

incorporação dos questionamentos à leitura bergsoniana como fundamento para 

ampliar a possibilidade de pensar as relações das categorias e dos conceitos, os 

quais são imbricados permanentemente entre subjetividade, matéria e cultura, 
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assim, partimos do método bergsoniano que se fundamenta pela intuição. 

Entendemos intuição como uma condição subjetiva que se apresenta na 

elaboração de um pensamento que se organiza pela experiência do sujeito e lhe dá 

instantaneamente a resposta sem mesmo uma fundamentação racional. 

Deleuze (1999), como assim nós também, compreende que a racionalidade 

da intuição bergsoniana depende de uma nova figuração racional e essa 

racionalidade precisa de novas compreensões da lógica que se instala na relação 

direta do sujeito com a espacialidade pela duração, intensidade, memória e 

experiência do processo sujeito-mundo, essa lógica intui espacialidades, deste 

modo, a Geografia que aqui propomos é fundamentada pela organização de 

elementos para a liberdade, para pensarmos como conhecemos de imediato o 

mundo e somente depois de uma aceitação ou negação dessa relação avançamos 

para pensar, todavia, o pensamento estrutura-se numa lógica visualizada 

materialmente e é exatamente essa anterioridade da estruturação que trabalhamos 

nesse texto. 

De toda forma, nosso trabalho objetiva compreender o dinamismo da 

tríade subjetividade, matéria e cultura imbricadas na objetivação espacial dos 

sujeitos e esses como constituintes e construtores de espacialidades. Neste sentido 

a tríade apresentada uma dinâmica que se espacializa ao mesmo tempo em que 

justifica a materialização dessa espacialidade, assim, propomos, para que possamos 

compreender o movimento da cultura uma estrutura  espacializada que é 
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organizada pela fundamentação de um trajeto que não abandona a materialidade e 

a subjetividade superestrutural, tal relação parte de uma leitura que tem a questão 

de método como centralidade, logo, o hedonismo, o utilitarismo e o 

bergsonianismo colaboram para refletirmos as formulações espaciais como 

processos instituidores de sujeitos, pois segundo Bergson (2006) o espaço se 

completa no sujeito e, desta maneira, entendemos que é evidenciado a partir das 

ações próprias e ímpares dos mesmos, mas essas ações particulares tornam-se 

sempre parte de uma totalidade muitas vezes impossível de ser distinguida nas 

condições diárias de vida das pessoas. Em suma:  

O confronto de Edward O. Wilson, Henri Bergson e o hedonismo nos faz 

refletir como nossa condição espacial é antes de tudo uma condição existencial, 

uma condição de recuperação do passado numa roupagem própria das 

considerações históricas e ao mesmo tempo um projetar-se numa decisão de 

direcionamento, porém segundo Ryle (1993) esse ir para além do agora, para 

projetar simultaneamente o tempo e o espaço precisa ser recuperado pela dúvida, 

pela incerteza do passo diretivo e é justamente esse caminho epistemológico que 

propomos: questionar a certeza por uma composição metodológica que implica 

diretamente na produção de espacialidades e, portanto, de sujeitos. 

Assim, as reconsiderações dadas por Crisp (2006) referentes ao hedonismo 

efetivam uma condição para pensarmos o conhecimento geográfico, visto que o 

mesmo compreende o declínio do hedonismo ao ser direcionado para um 
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denominador comum, para um caminho simplificado da relação entre o sujeito e o 

mundo por meio de uma previsibilidade do que poderá conduzir o sujeito para 

suas satisfações ditas pessoais. O internalismo e o externalismo são correntes 

teóricas definidoras de uma explicação para formar o prazer nos sujeitos, deste 

modo, a primeira, segundo Crisp (2006), tem Hume e Bentham como pensadores 

da potencialidade do sujeito internalizar e responder relativamente aos estímulos 

que lhe parecem agradáveis, quanto ao externalismo Crisp (2006) sublinha Shelly 

Kagan como aquele que preocupa-se em não dissociar as experiências dos sujeitos 

com suas respostas internas, em outras palavras, as experiências agradáveis dos 

sujeitos não são estímulos comuns para todos, pois as mesmas podem variar 

consideravelmente de sujeito para sujeito pelas condições qualitativas entre os 

mesmos, porém na sociedade de massas e de consumo existe um direcionamento 

prioritário que homogeneíza as formas de nos constituirmos socialmente, logo o 

padrão de consumo passa a ser um padrão ontológico. Esse direcionamento das 

sociedades de massa é explicado por Wilson (1981) como inevitável condição 

biológica em arranjos genéticos, como se tudo fosse subordinado as questões 

evolutivas do processo natural. 

A partir de Crisp (2006) compreendemos a propriedade de agradabilidade 

não é comum em todos os aspectos qualitativos, deste forma, o sujeito pensa o 

agradável vinculado a sua condição de vida ligado ao seu modo de viver, pensar e 

agir. Portanto, o prazer e o desprazer fundamentam também o saber, assim, a 
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busca por uma teoria ou uma explicação qualquer sobre um tema parte de como se 

organiza a economia na cultura e essa precisa ser compreendida como Benjamin 

(1983-84) aponta como um proto-fenômeno pela visibilidade das múltiplas 

manifestações imbricadas ao mundo da técnica e do universo simbólico. O saber, 

não como entidade metafísica, mas como conhecimento que é produzido 

socialmente e tem sua validade precedida pela homogeneidade cultural, não 

afirmamos que não podemos produzir contra-cultura, mas até mesmo essa 

oposição cultural tem sua origem na anterioridade pela qual se fundamenta a 

crítica. O agradável também passa a fazer parte de nossas preocupações e o 

conhecimento também instrumentaliza as questões derivadas do hedonismo. Crisp 

(2006) traça um caminho no qual o agradável precisa contribuir para elevação dos 

padrões da sociedade objetivados num mundo melhor para todos. Pensar o 

hedonismo num compromisso para além do sujeito é a condição de Crisp (2006) 

para o debate entre os internalistas e externalistas serem superados. 

Ao associarmos o hedonismo ao conhecimento geográfico implicamos 

numa forma de pensar as formulações teóricas sem abandonarmos o materialismo, 

isso significa que procuramos edificar uma teoria das formas dialéticas para 

pensarmos as estruturas espacializadas nos sujeitos.  A movimentação do 

conhecimento numa plataforma hedonista implica na revelação do agradável como 

ponto de teste para aquilo que será processado intelectualmente, desta forma, a 

verificação do conhecimento não se dá apenas na confirmação da verdade do 
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objeto evidenciado pelo sujeito, mas também nas formas de torná-lo possível 

como satisfação ligada à agradabilidade. Pensar as categorias geográficas como 

fundamentos da ciência geográfica implica em compreender as posturas das 

formulações gnoseológicas a partir de uma ética, em outras palavras, a formulação 

do conhecimento parte das condições materiais vinculadas aos objetivos últimos 

da economia e desta formulam um direcionamento para agir não apenas 

intelectualmente, mas também fisicamente e esse agir é o corpo máximo de uma 

ética. Partimos, portanto, do questionamento da formulação da ética como prática 

de um hedonismo materialista e esse posicionamento interfere diretamente na 

formulação teórica da Geografia.  

A verificação fundamental desse trabalho é o caminho epistemológico das 

condições culturais e sua relação dialética com a natureza na elaboração de 

espacialidades; assim, cultura e sujeito imbricam-se materialmente e fundamentam 

imaterialidades. Neste sentido, pensar a Geografia pelas questões hedonistas 

apoiadas nas elaborações bergsonianas nos trazem a dúvida como centralidade 

epistemológica com o questionamento sobre o papel efetivo do cientista na 

elaboração geográfica ligada a condição de superação do espaço como movimento 

fagocitador dos sujeitos, desta forma, o embate da filosofia bergsoniana e dos 

postulados biológicos de Wilson confrontam-se com o hedonismo como condição 

dada de forma prévia para refletir nossa obrigatoriedade em pensar as relações no 

espaço; assim, entendemos o espaço como movimento permanente de fagocitose 
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sobre os sujeitos, como dinamismo pré-estabelecido diante das condições dadas 

pela mobilização de forças que aprisionam os sujeitos, ao mesmo tempo em que 

temos o papel revolucionário do ensino de Geografia como construção de dúvidas 

espacializadas, como redirecionamento espacial, das formas e dos modos de vida 

espacializados. 

 

Conhecimento e sujeito: a matéria do espaço 

 

Bergson (1999) destaca o papel das imagens nas considerações  da relação 

corpo e da memória e com isso o corpo passa a ser a matéria pensada pela ciência 

e pela consciência ao mesmo tempo em que o pensar é constituído de memórias. 

Nesse sentido, o encaminhamento bergsoniano  trouxe a simplificação da questão 

para o cotidiano, para o comportamento dos sujeitos nas suas práticas sem 

abandoná-los quanto aos requisitos evolutivos biológicos que são importantes para 

pensarmos quem somos, como somos e como nos comportamos socialmente. 

Bergson (1999) simplifica a questão ao nos trazer de volta para o solo, para nossa 

condição biológica, mas a torna complexa a medida que sua dissertação progride 

para a constituição ou mesmo reconstituição de como pensamos e deste ponto em 

diante ele nos apresentada a indissociabilidade entre matéria e memória, ambas 

compostas por questões próprias que se imbricam e se entrecruzam e, desta 

maneira, a consciência tem um conjunto de imagens a partir do mundo material, 



 BARBOSA, T. TEORIA DO CONHECIMENTO E O ENSINO DE GEOGRAFIA: SUBJETIVIDADE, 
MATÉRIA E CULTURA 

 

 
Revista Cosmos, 2018, n.03, setembro-dezembro. p. 21-71. 

 

29 
 

assim, não conseguimos pensar em outros componentes imagéticos que não façam 

parte de nossa materialidade, como o próprio Bergson (1999) sinaliza até mesmo 

os átomos são pensados a partir das considerações científicas empreendidas para 

descrevê-los e mapear seus comportamentos fazendo dos mesmos uma imagem, 

portanto, são visíveis para pensarmos sobre os mesmos e a visibilidade . A matéria 

tem especificidades que serão pensadas em conformidade as exigências de 

organização da mesma, assim, pensar sobre a matéria implica em pensar 

materialmente. Esse jogo de “lógica” entre a matéria e o espírito, é o que Bergson 

(1999) compreende como inseparável a teoria da vida e a teoria do conhecimento, 

passamos a pensar na vida não apenas nos seus desafios cotidianos, mas como ela 

pode ser ainda maior que o próprio cotidiano, com isso almejamos sempre uma 

liberdade e que nos forneçam caminhos para superar as condições diárias que nos 

oprimem, todavia apenas sabemos da  opressão quando nos incomoda, quando 

causa-nos mal-estar ou por nos informarmos que estamos sendo oprimidos, com 

isso o conhecimento passa a ser válido para a vida. E somente nos incomodamos 

quando o pensamento hedonista (como prática do que será vivido) mostra-se 

incompleto ou em apuros diante de sua realização. 

O pensamento hedonista também não pode ser compreendido como 

apenas uma questão social, uma construção dependente de critérios adjetivados 

pela cultura, mas também como um sentido de sobrevivência humana, de oposição 

a fatalidade, deste modo, quando o hedonismo manifesta-se para além dos limites 
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culturais e biológicos, manifestação sempre espacializada e, portanto, organizadora 

de um sentido. Espacializamos e somos espacializados nas muitas relações e 

articulações escalares dos elementos necessariamente humanos no sentido cultural 

e biológico. Assim, olhamos o mundo a partir de definições, de apontamentos 

prévios que nos autorizam ou desautorizam nossas ações, a prévia dos problemas é 

um encaminhamento fundamental para o pensamento de Bergson (1999), logo, é 

importante prevenir o que será impositivo, pois o impositivo é simultaneamente o 

limitado de uma ação ou pensamento, portanto, o limitador é a definição e essa 

passa a vigorar como definitiva. As ações humanas associam sempre uma 

previsibilidade, como Bergson (1999) a biologia tem essa previsão, a relação 

matéria e subjetividade tem esse direcionamento, porém para Wilson (1981) o 

fator biológico genético excede essas construções. 

Edward O. Wilson (1981) busca as justificativas existenciais da humanidade 

na sequência genética, numa padronização biológica dos sujeitos, em outras 

palavras, não parece-nos possível avançarmos em termos humanos mais do que 

avançamos, pois a própria natureza nos comove para uma limitação necessária. A 

própria evolução natural é que organiza uma hereditariedade necessária para a 

manutenção da espécie humana, assim, somos mais natureza do que imaginamos 

segundo Wilson (1981). Essa consideração genética induz-nos a questionarmos 

nossos condicionantes biológicos e o quanto de humano, no sentido cultural, nos 

pesa. O próprio Wilson (1981, p. 167) afirma: 
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[…] pode a evolução cultural de valores éticos mais elevados 
adquirir direção e impulso próprios e substituir completamente 
a evolução genética? Penso que não. Os genes refreiam a 
cultura com uma correia; ela é muito longa, mas 
inevitavelmente os valores serão restringidos conforme sejam 
os seus efeitos sobre o fundo gênico humano. O cérebro é um 
produto da evolução. O comportamento humano – como as 
mais profundas predisposições a reações emocionais que o 
impulsionam e guiam – é a técnica indireta pela qual o material 
genético humano foi e será mantido intacto. A moralidade não 
tem nenhuma outra função última demonstrável. 

 

As afirmações de Wilson (1981) leva a uma inevitabilidade das condições 

humanas como condicionantes naturais, ou mesmo, a humanidade seria antes de 

tudo natureza. Essa construção teórica implica em contribuições para 

questionarmos as relações culturais nas suas dimensões morais e éticas. Até 

mesmo o materialismo hedonista de  Onfray (1995 e 2001) tem suas 

determinações numa relação de não inferioridade diante da cultura, assim, a 

materialidade é a própria constituição da cultura e sua observação depende de 

como buscamos efetivar nossas relações. As críticas de Wilson (1981) e Onfray 

(1995) são próximas por desconsiderarem a autonomia da cultura, ao contrário a 

materialidade é a condição explicativa para pensarmos o mundo e nossas relações 

sociais e culturais somente serão realizadas materialmente, porém a constituição de 

nosso ideário de mundo parte de um idealismo que sustenta uma sociedade que se 

auto-alimenta por implicações derivadas de suas próprias condicionantes; assim, 
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pensar refere-se as nossas permanentes justificativas para existirmos e somente 

existimos com finalidade (imorredouros na função diretiva), mesmo que as nossas 

finalidades sejam as mais banais possíveis, mas para o sujeito que empreende sua 

vida sobre qualquer finalidade a exposição representada socialmente será a validade 

de sua existência.  

O psicanalista Frankl (1991) tratou essa questão anterior a Wilson e Onfray 

e trouxe uma definição do sentido da vida importante, isto é, para ele somente é 

possível viver com objetivos. A objetivação da vida, portanto, espacializa-se no 

sentido da existência formular-se numa plena atividade ontológica. Sabemos, com 

isso, que o hedonismo materalista inspira-se na definição não da existência, mas, 

sobretudo, do existir. Frankl (1991, p. 84) vítima dos nazistas faz uma definição 

única de ser humano: “O que é, então, um ser humano? É o ser que sempre decide 

o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás; mas é também aquele ser que 

entrou na câmara de gás, ereto, com uma oração nos lábios”. O decidir-se é uma 

questão promovida dentro das possibilidades materiais e imateriais que os sujeitos 

são oprimidos e nessa opressão constroem caminhos para pensarem a libertação, 

em outras palavras, a dialética como ação constante na organização da vida é o que 

faz a vida. O sentido está na decisão de ser, mas um ser que afirma a própria 

existência e somente existe ao espacializar-se, ao se apresentar como sujeito 

espacial. 
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Neste sentido, existir é espacializar-se. A espacialidade do sujeito é 

empreendida nas relações materiais, culturais e biológicas, deste modo, o sujeito se 

move para existir, não apenas no sentido para a sobrevivência, mas, sobretudo, 

para ter sua validade aceita socialmente, seu “carimbo” de reconhecimento 

espacial. Bergson (2006) questiona as razões da existência, como alguém existe 

diante de suas próprias experiências e como tais impedem a criação de um vazio, 

de um vácuo espacial, desta forma, a espacialidade dos sujeitos é mirada sempre na 

regra e as excepcionalidades não são trazidas para o campo da compreensão, 

produz, com isso, uma continuidade de operações que perpetuam as regras. O 

hedonismo viria num primeiro momento como supressão dessa condição, mas 

como argumenta Bergson (2006) toda supressão é necessariamente substituição, e 

busca da racionalidade seria substituída pela procura do prazer e novamente a 

lógica tentaria encontrar um caminho metodológico para satisfação da permanente 

relação cultura, memória e biológico.  

O sujeito existe ao espacializar-se. Wilson (1975) compreende esse 

processo de espacialização como condição sociobiológica, como componente da 

permanete associação das condições sociais e naturais, em outras palavras, todo 

comportamento social tem, para Wilson (1975), uma explicação biológica, deste 

modo, genética e evolução biológica, no sentido darwiniano, são as explicações 

máximas para a própria espacialização dos sujeitos. Os aspectos sociais elaboram 

uma condição de reprodução das relações biológicas (antecedidas pelas próprias 
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condições biológicas). A elaboração de um sentido para a vida passa, portanto, 

pela própria sobrevivência, logo, existir é sobreviver e espacializar-se significa 

formular caminhos para a sobrevivência. 

Wilson (1981) salienta a força biológica com grande autonomia via genes 

para organizar  até mesmo nosso comportamento social, desta forma, nossa 

espacialização existencial vincula-se, para esse autor, como condição biológica pela 

força e pelo peso da genética, mas sem definir o homem na sua condição humana 

apenas por esses fatores, trata-se da genética como construção de fronteiras as 

quais dialogam permanente com os condicionantes ambientais, a cultura, portanto, 

a genética não impõe nenhum dilema, a genética enquanto projeção do futuro da 

humanidade parece-nos firmar uma certeza quase que absoluta, os genes passarão 

o que foi formulado e essas formulações organizarão o sujeito enquanto ser 

vivente, posteriormente, essa tomada de direção dos sujeitos terá pesado também 

os aspectos naturais ligados as interpretações dadas, como necessárias, pela cultura. 

Ryle (1993) relativiza o futuro ao tomar como caminho a possibilidade, mas jamais 

a obrigatoriedade do futuro, em oposição a isso Wilson (1981) prevê o 

comportamento humano a partir das relações genéticas, desta maneira, não existe 

muita saída para os humanos, visto que todos somos sujeitos biológicos dotados 

de limitações genéticas e por isso replicantes de condicionantes como máquinas de 

sobrevivência de genes; assim, o ponto principal dessa leitura é necessidade dos 

sujeitos serem determinados geneticamente para agirem de forma egoísta, isto é, o 
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egoísmo seria, portanto, uma condição natural da humanidade, com isso não teria 

muito para onde “correr” dessa situação. Se isso de fato for verdade, se somos 

apenas recipientes de genes e tudo determina-se numa direção, caberia a toda 

humanidade debruçar sobre esse problema para decifrar os mistérios da genética, 

Wilson (1975 e 1981) salienta a necessidade de equilibrar o conhecimento, para 

isso apenas a genética não bastaria, mas ela é um ponto importante para a 

compreensão do comportamento humano, ao trazermos isso para a Geografia 

podemos entender que as configurações espaciais também teriam sua origem 

genética, justamente pelas ações antrópicas na organização do espaço, mas 

sabemos que esse caminho determinista precisa muito bem ser pensado, visto que 

seu direcionamento pode efetuar um grande retrocesso no pensamento científico, 

mas o que apontamos é de outra compreensão, pois Wilson (1981 e 1998) não se 

indispõe com os fatores do acaso, com o caos e com as imprevisões humanas, bem 

como nós pensamos. 

A relação dos apontamentos biológicos de Wilson nos trazem questões que 

são ao mesmo tempo confrontos diretos com o pensamento bergsoniano e com o 

pensamento hedonista, questões que nos expõe para refletirmos a força do espaço 

e, portanto, de sua matéria, de sua constituição. O espaço é o permanente 

movimento, mas não apenas um movimento de um ponto, trata-se de um 

movimento totalizador que leva invariavelmente ao totalitarismo do espaço, desta 

forma, a genética, os fatores biológicos, a cultura, as condições materiais e a 
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subjetividade são pontos inseparáveis, assim, ao salientarmos o “poder” do espaço 

estamos apenas direcionando os fatores apresentados até aqui e não que o espaço 

em si e por si tenha uma vitalidade. Entendemos que o dinamismo dos diversos 

fatores fomentam o movimento espacial e com resultados de formações de 

espacialidades e são essas espacialidades que se materializam no cotidiano dos 

sujeitos. O espaço é local das formulações das espacialidades, mas essas não se 

acomodam em uma direção ou definição, as espacialidades constituem as 

mudanças das relações permamentes, assim, conforme Santos (2002, p. 23): “O 

que pensamos de espaço jamais poderá ser compreendido sem que se reflita sobre 

o próprio movimento que cria, recria, nega e, pela superação, redefine a 

espacialidade dos próprios homens.” 

Essa negação e/ou superação somente é possível pelo movimento e é esse 

ponto que tratamos nesse trabalho, pois a preocupação que apresentamos é como 

se produz esse movimento que transforma as condições espaciais em novas 

espacialidades? As origens do movimento são aqui destacadas a partir do 

confronto entre Bergson, Wilson e o hedonismo, essa tríade confrontável é 

importante por apresentar o dinamismo das questões subjetivas norteadoras de 

uma ontologia dos sujeitos vinculadas aos fatores biológicos e utilizadas 

culturalmente. Desta maneira, faz toda diferença conhecermos os caminhos do 

movimento do espaço, por causa da sua inevitabilidade de organização com tudo e 

todos que estão inseridos no mesmo. Assim, a duração e a intensidade dos 
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fenômenos são considerações importantes para entendermos o movimento do 

espaço, mas esse movimento somente terá sentido na produção da própria 

existência e, posteriormente, no existir. Existir é especializar-se, em outras 

palavras, o sujeito existe ao produzir realidade no sentido de Frankl (1991) na 

promoção de um aparato hedonista, logo o sujeito é simultaneamente o 

espacializado e o espacializante. 

Escolar (1996, p. 17) entendeu que: “[...] a realidade está espacializada toda 

vez que nosso conhecimento espacializa a realidade [...]”, desta forma, o 

complemento disso depende da existência como condição de sentido. A realidade 

somente será verificada pelo confronto permanente dos objetivos do sujeito com 

sua condição cultural e biológica, sem a prevalência de nenhum, com a condição 

da dialética enquanto retorno materializado. Equivocado Escolar (1996) ao trata a 

constituição da espacialidade como matéria, pois a espacialidade resulta do 

imbricamento da matéria, como condição dada, e do espaço, como aquilo que é no 

sentido de ainda ser. O espaço é o que nos delimita, a espacialidade é a delimitação 

materializada, mas também o espaço é o que nos liberta e a espacialidade é a 

libertação materializada e também projetada para o futuro, em suma, o espaço é a 

definição da existência numa condução sem qualquer mistério da forma que 

vivemos. Desta maneira, ao afirmarmos ser sem mistério a vida, trazemos como 

construção da certeza nossas formas de existirmos, isto é, raramente duvidados de 

nossa própria condição espacial, de nossa própria realidade, com isso o princípio 
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cartesiano da dúvida também é subtraído e somos obrigados a vivermos numa 

sociedade de certezas e, portanto, também ensinamos tais certezas como condição 

existencial sem qualquer mistério. 

A matéria do espaço, portanto, vincula-se ao sujeito e ao conhecimento, 

esses passam permanentemente uma condição de realidade verificável pelas 

condições culturais e biológicas. A negligência da natureza como espaço impede o 

entendimento da condição cultural, visto que até mesmo a forma que 

compreendemos a natureza está ligada diretamente às maneiras interpretativas de 

mundo. Ao definirmos o sujeito como matéria do espaço, partimos de Bergson 

(2005, p. 206): 

Nossas percepções dão-nos muito mais o desenho de nossa 
ação possível sobre as coisas do que o das próprias coisas. Os 
contornos que encontramos nos objetos marcam simplesmente 
aquilo que neles podemos atingir e modificar. As linhas que 
vemos traçadas através da matéria são justamente aquelas pelas 
quais somos chamados a circular. Contornos e estradas foram 
se acentuando ao mesmo passo em que se preparava a ação da 
consciência sobre a matéria, isto é, em suma, ao mesmo passo 
em que constituía a inteligência. 

 

Compreendemos o espaço pelos contornos dados ao mesmo, pela 

condição da importância aos elementos que se destacam no conjunto, em outras 

palavras, nossa interpretação de mundo passa pela sistematização de nossos 

valores. Muito oposto a isso Wilson (1981) enumera os elementos da cultura 

através da própria evolução humana pelo ambientalismo gênico, como se a 
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natureza nos desse as perguntas para que consigamos sobreviver no planeta Terra. 

A inteligência assinalada por Bergson (2005) ultrapassa o condicionamento de 

Wilson (1981) e chega-nos como forma de avançar o estabelecido socialmente. 

Onfray (1999) acorda com Bergson (2005) o processo de espacialização da 

inteligência como coincidência do corpo com o pensamento, não se pode separar e 

nem os constituir isoladamente. Wilson (1975 e 1981) tem o ambiente e a 

superação/evolução desse como fator da espacialização dos sujeitos, como 

delimitador das espacialidades, o preenchimento do espaço se dá, como Escolar 

(1996) apresenta pela matéria; assim, reafirmamos nosso distanciamento de Wilson 

e Escolar nesse aspecto e nos aproximamos de Bergson (2005) ao associar a 

espacialidade com a inteligência, com a criação de uma racionalidade dialética 

materialmente, deste modo, o espaço é preenchido por uma matéria originada no 

próprio espaço, ela não surge do vazio e do caos, mas organiza-se de tal modo que 

a matéria em questão constitui-se sinônimo de espacialidade. Escolar (1996) 

aponta a materialidade como condição dura, como imediatismo, tal como Wilson 

(1981) celebra em seu livro o reino da genética, isto é, o espaço é completado pela 

matéria determinante das condições dadas, mas nunca pelas condições do possível. 

É impossível trazermos o espaço para ser pensado na relação cultura e 

natureza sem termos o tempo como elemento central, pois a interpretação de 

como avançamos insere-se no processo histórico, mas a simples passagem do 

tempo não garante a constituição histórica. Bergson (2006) elenca o tempo como 
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ponto nevrálgico para pensar o movimento, para pensar a criação e a superação de 

situações, para seguir numa direção de união, de formas de progresso, assim, o 

tempo não retrocede e o avanço dele significa um movimento próprio, por isso as 

especificidades do movimento são importantes para Bergson (2006, p. 108): “O 

erro começa quando a inteligência pretende pensar um dos aspectos como pensou 

o outro e aplicar-se a um uso para o qual não foi feita”. O espaço, portanto, nessas 

considerações bergsonianas, tem que ser pensado pela combinação permanente de 

elementos que dinamizem sua constituição, isto é, o espaço é parte da realidade, e 

também a própria definição de realidade, portanto: 

[...] A realidade é crescimento global e indiviso, invenção 
gradual, duração como um balão elástico que se dilatasse pouco 
a pouco assumindo a cada instante formas inesperadas. Mas 
nossa inteligência representa-se a origem e a evolução da 
realidade como um arranjo e um rearranjo de partes que não 
fariam mais que mudar de lugar; teoricamente, portanto, ela 
poderia prever qualquer estado de conjunto: pondo um número 
definido de elementos estáveis, brindamo-nos implicitamente, 
antecipadamente, com todas as combinações possíveis. Isso não 
é tudo. A realidade, tal como a percebemos diretamente, é um 
pleno que não cessa de inflar e que ignora o vazio. Tem 
extensão, assim como tem duração; mas essa extensão concreta 
não é o espaço infinito e infinitamente divisível com que a 
inteligência se brinda como um terreno no qual construir. O 
espaço concreto foi extraído das coisas. Estas não estão nele, é 
ele quem está nelas. Só que, assim, que nosso pensamento 
raciocina sobre a realidade, faz do espaço um receptáculo [...]. 
(BERGSON, 2006, p. 109). 
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O espaço não pode ser receptáculo já que o espaço está contido nas 

coisas, isto é, o espaço instrumentaliza os objetos e, por isso, podemos entender 

que condiciona sujeitos e objetivos, mas não no sentido determinista numa 

fundamentação fatalista, mas como um arranjo e rearranjo de configurações 

norteadoras de uma possibilidade dada. É interessante pensarmos a realidade 

formulada por Bergson como condição dada, porém superada, as coisas não 

permanecem por necessidade metafísica, mas por uma incompetência dos sujeitos 

representarem outras condições para a formulação de novas espacialidades, deste 

modo, é necessário questionarmos a incompetência dentro da lógica processada e 

referendada socialmente, lógica viabilizadora de sujeitos interceptadores das 

condições dadas e com isso os questionamentos também serão pré-determinados, 

ou seja, tudo que Bergson (2006) repudiou. 

Segundo Bergson (2006) o espaço constitui dinamismo importante nos 

processos ontológicos, nas formulações das condições existenciais e isso não o 

torna determinista, ao contrário impõe a condição do espaço como instância 

decisiva, numa relação processual de forças, formas, funções, escalas, movimentos, 

conteúdos, duração e processo, esses elementos tradicionalizam e tencionam as 

condições dos sujeitos e objetos no espaço, pois promovem a continuidade das 

relações espacialmente estabelecidas, tais relações partem portanto de outros 

pontos obrigatórios como a natureza e a cultura, entendemos que o imbricamento 

desses é o motor para a propulsão das definições teóricas e práticas das 



 BARBOSA, T. TEORIA DO CONHECIMENTO E O ENSINO DE GEOGRAFIA: SUBJETIVIDADE, 
MATÉRIA E CULTURA 

 

 
Revista Cosmos, 2018, n.03, setembro-dezembro. p. 21-71. 

 

42 
 

espacialidades. Aí alcançamos um ponto importante no trabalho: as delimitações 

do espaço configuram as delimitações da sociedade, ao mesmo tempo em que a 

sociedade insere-se na efetivação de um permanente dilema se ela avança para 

além das imposições ou acomoda-se as condições dadas, tal dilema não parece ser 

áspero num primeiro momento, porém esse dilema é um dos maiores que 

podemos ter, justamente por levar-nos ao questionamento das nossas ações diante 

do espaço, ou seja, como nos comportamos como sujeitos no espaço e 

formulamos ações para constituirmos as espacialidades. 

O confronto estabelecido nesse trabalho entre Bergson, Wilson e o 

hedonismo formula um caminho metodológico para conhecermos as implicações 

do espaço como agente da nossa condição existencial, ao mesmo tempo em que 

efetiva o cotidiano como elemento categórico para as formulações das 

espacialidades, mas não um cotidiano nas experiências, anterior a isso, visto que o 

cotidiano aqui pensado é a expressão das autorizações do que será obrigatório 

comportar-se. O espaço é constituído por um conjunto de conhecimentos 

delimitadores e, portanto, é esse conjunto que limita o pensamento para as 

experiências cotidianas, com isso o tempo efetiva-se na continuidade de um 

projeto imbricado pela limitação da cultura e da natureza. Tal delimitação precisa 

ser questionada e Wilson (1981) identifica essa como inquestionável, já que a 

natureza teria amplas condições para organizar a cultura e nesse movimento a 

cultura acordaria uma equidistância permanente da natureza. Esse caminho 
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metodológico passa pela importância do hedonismo como questionamento do 

usado socialmente como legitimidade de nossos prazeres, mas até mesmo nossos 

prazeres são, em parte, construídos socialmente e, portanto, delimitados por 

espacialidades. 

Diante disso, o hedonismo passa a ser pensado numa formulação não 

crítica, mas como possibilidade para tradicionalizar o espaço e tencionar as 

derivações das espacialidades. O pensamento hedonista, portanto, efetiva-se na 

lógica de dominação, na elaboração de uma síntese permanente das condições de 

vida, logo o prazer insere-se como encerramento de todas as outras questões. E o 

prazer pensado em termos evolucionistas pela sociobiologia de Wilson tem função 

de e para sobrevivência, todavia o hedonismo em si não é pensado em termos de 

estrutura prática cotidiana dos sujeitos, Crisp (2006) reconhece a necessidade de 

refletir o significado teórico e prático do tema, com isso leva-nos para uma 

reflexão que parte do próprio espaço, visto que Crisp (2006) associa hedonismo e 

experiência como inseparáveis, isto é, pensamentos e ações hedonistas relacionam-

se na construção das próprias experiências, em outras palavras, o prazer, e 

portanto a ética vinculada a esse, efetiva-se espacialmente evidenciada na 

elaboração de espacialidades e o apego ao bem-estar dessas experiências leva ao 

surgimento de uma incapacidade propositiva de não alterar as múltiplas relações 

espaciais – a formulação de espacialidades do conforto. O conforto fornece o 

sentido necessário para que as ações dos sujeitos sejam repetidas sempre na mesma 
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direção, a ausência de conforto leva esses sujeitos ao descontentamento social, 

político, econômico e cultural, mas esse descontentamento não pode ser 

considerado como uma ampla validade de contestação, pois o mesmo trata-se de 

manifestações de exigência pela normalidade das relações processadas 

espacialmente. Tais manifestações não causam rupturas, ao contrário fortalecem o 

estabelecido social e espacialmente, são acusações de críticas dos sujeitos as 

impossibilidades de práticas hedonistas, de construção de condições para o 

conforto, para o prazer, para a felicidade, enfim, o hedonismo leva a permanência 

das condições de normalidades estabelecidas pelas experiências dos sujeitos ligadas 

ao que é confortável e agradável. 

Crisp (2006) considera o hedonista um individualista, desta maneira, 

apenas existirá manifestações de descontentamentos de forma coletiva se coincidir 

as questões, pois para o autor o hedonismo não está comprometido com o outro, 

busca comprometer-se com a busca pela sua satisfação, pelo aumento de prazer e 

isso ocorre pelo aumento do desejo e pelo aumento da necessidade de bem-estar. 

Assim, segundo o autor o hedonista volta-se para pensar sobre si mesmo a partir 

de suas próprias experiências ligadas ao prazer, desta maneira, os hedonistas 

julgam o mundo a partir de suas próprias considerações ligadas sempre as suas 

experiências e essas pela ideia de prazer. A vida para os hedonistas é julgada pela 

predileção de suas experiências, formulam, com isso, condições de vida atreladas as 

suas formas de sentir e essa subjetividade passa a ser testemunhada socialmente 
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nas práticas cotidianas. 

O hedonista como filósofo não é diferente do hedonismo sujeito não 

filósofo, sabemos que Crisp (2006) repercutiu as ideias dos filósofos, porém ele 

nunca abandonou a preocupação em pensar o cotidiano, assim, nossas 

considerações diárias, segundo o pensador, são baseadas em nossas 

particularidades de uma forma intensa. Vivemos, portanto, segundo Crisp (2006) 

pela seleção de nossas experiências, desta forma, o conhecimento do mundo pelos 

hedonistas encontra-se na formulação de ações para interromper o não agradável, 

as experiências são ações, momentos de superação das condições dadas para 

alcançar o prazer. Essa procura por uma condição de superação leva os sujeitos ao 

individualismo, porém esse individualismo está amparado por uma constituição 

subjetiva de bem-estar, assim, o sujeito busca não apenas o prazer, mas, sobretudo, 

sua condição de bem-estar. Argumentos contrários ao hedonismo implicam numa 

condição alienante de sujeito, cuja sabemos que também se dá, porém, avançamos 

para além dessa simplificação e agendamos a necessidade do bem-estar como 

condição humana. 

O pensamento cristão por muitos séculos cultuou uma imagem de 

sofrimento para alcançar a salvação, para livrar-se dos males outros males seriam 

tolerados, ainda é preciso muita pesquisa para compreendermos a ligação desse 

pensamento com o martírio dos trabalhadores no capitalismo e a aceitação desse 

pelos próprios, mas partimos de uma ideia do sofrimento cristão em toda a sua 
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celebração religiosa. Segundo Onfray (2007) a disputa entre gnósticos e cristãos em 

Roma foi sucumbida pela ideia religiosa de Constantino, essa reorganização do 

cristianismo não foi tão diferente dos gnósticos, pois ambos, segundo o autor, 

pregavam um ódio veemente ao mundo e em oposição o mundo pós-matéria 

como lócus da salvação, como local do bem-estar imorredouro. 

A supressão do modo de vida romano foi gradual, porém violenta, em 

poucos anos Constantino varreu da civilização romana inúmeros deuses, rituais, 

hierarquias sociais, liquidou tudo para estabelecer como imperador de Roma nesta 

vida e na outra, o infalível e soberano escolhido por deus. Desta forma, não 

haveria grandes aventuras intelectuais, já que o caminho cristão levaria ao 

inevitável: a salvação, porém essa dependeria do livre-arbítrio dos sujeitos, aí entra 

a questão do sofrimento como confirmação da verdade, pois o sofrimento na 

Terra evidenciaria um caminho de salvação. Abandonam o corpo e a matéria para 

se dedicarem ao sobrenatural, deste modo, o invisível passa a ser o conhecimento e 

esse pré-moldado. O hedonismo inverte a verdade e apresenta a Terra como 

salvação, ou melhor, a constituição de uma nova salvação: o corpo salva, portanto, 

constituiu uma nova ética e com isso novas exigências para consolidar modos 

próprios de vida. A consequência disso é a formulação de um cultura vinculada a 

essa formação ética. 

As expressões culturais espacializadas definem o encaminhamento dos 

sujeitos, com isso a força da subjetividade objetivada empreende uma 
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obrigatoriedade ética, portanto, uma obrigação de comportamento social, com isso 

as respostas dadas serão exatamente as expressões esperadas dinamizadas no 

espaço. Tais expressões são definidas socialmente como reais e sua proliferação 

espacial comportará a realidade em si, desta forma, o inquestionável torna-se 

aparente. 

Bergson (2006) ao discutir a possibilidade em pensarmos o real parte de 

uma indefinição, essa está justamente ancorada na presença de uma permanente 

introdução a uma necessária transcendentalização da matéria, mas ele sabe que esse 

caminho metafísico não surge do e no vazio das questões, assim, a indefinição está 

na ordem, já que organizar o mundo não parte de uma necessidade natural, pois a 

natureza na sua conformidade com o caos implica um sentido, isto é, a própria 

evolução coaduna com a ampliação das forças necessárias para constituir-se como 

coisa realizada. A indefinição paira sobre o espaço e o tempo, mas o tempo avança 

sistematicamente e isso implica numa condição de atenção sobre sua própria força, 

aí vem a indefinição como caos, como atropelamento do estabelecido, mas o 

estabelecido considerado é apenas uma porta para identificar o caminho de 

compreensão do real, assim, Bergson, não refuta o indefinir como categoria, o 

amplia para que o tempo não seja submetido ao voluntarismo dos sujeitos, a uma 

interpretação situada num ponto sem acoplá-lo ao infinito, essa consideração sobre 

o tempo não o eleva  - no pensamento bergsoniano – para algo além do 

pensamento, mas o transporta para o espaço, deste modo, apenas o tempo existirá 
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como absoluto, como intocável, como predestinado permanentemente. O espaço, 

portanto, tem um sentido único para o tempo e é exatamente nossa interpretação 

dessa relação, pois o espaço direciona a duração, a intensidade e a força do tempo, 

pelo espaço o tempo passa a ser materializado e, portanto, compreendido dentro 

dos limites culturais, políticos, econômicos e sociais. 

A matéria do espaço, portanto, é o sujeito. A movimentação espacial do 

tempo como processo onto-histórico leva necessariamente o sujeito a sua 

consolidação social veiculada pelo próprio movimento. No hedonismo a ética trata 

o corpo como centralidade e o deslocamento geográfico e histórico do sujeito 

passará para o movimento identificado pela própria correspondência imediata, isto 

é, o sujeito descobre-se no encontro com o seu próprio mundo, deste modo, as 

questões postas na prática são insuficientes para comportar-se de outra forma, já 

que o domínio espacial e temporal levou o mesmo às respostas suficientes para 

não irem além do estabelecido. 

Bergson (2005) refuta o imediato e com isso refuta junto o próprio 

hedonismo, pois ter no transitório a condição máxima para existir anula o próprio 

movimento que é antes de tudo o contínuo transformador, a evolução criadora. 

Bergson (2005) sinaliza a vida como um conjunto de movimentos que agem em 

prol da própria vida, uma construção que efetiva a mudança permanente para que 

a vida possa existir, assim, entendemos que tudo passa pela imposição de um 

sentido quando colocamos o sujeito no elã cultural, mas ao pensarmos o sujeito 
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como matéria do próprio espaço o colocamos em condição de superar o dado e ir 

para o próprio movimento da vida. Os hedonistas como Onfray (2007) canalizam 

um comportamento como sólido, como se a busca pela liberdade fosse o ponto 

elevado de nossa existência, quando Bergson (2005) enumera a evolução como 

condição criadora ele nos direciona para refletirmos que toda nossa evolução 

insere-se numa lógica de vida, tendo a vida como único sentido existencial. Com 

isso, a vida cria e não pode ser destruída, o sentido da vida, portanto, é a própria 

vida – e viver é criar continuamente. 

Num ponto da História a vida passa a ser vinculada sempre aos objetivos 

dos sujeitos, como se todo o esforço da natureza, de sua evolução criadora, não 

passassem de simples objetivação das “necessidades” humanas constituídas 

culturalmente. Bergson (2005) acrescenta que a vida é em si um processo dialético 

no qual a faculdade de compreender é antecedida pelo agir, mas não se trata de um 

agir mecânico, ao contrário, todo agir é uma ação que se faz entre a materialidade e 

a inteligência. Bergson (2005) caracteriza a ação como real, isto é, torna-se 

impossível o movimento para agir na irrealidade, caso algum sujeito busque a ação 

mesmo no irreal essa não persistirá e ao falhar interrompe o fluxo do processo 

criador da vida. Deste modo, Bergson refuta o relativismo como condição da 

inteligência, mas sabe que esse relativismo liga-se as condições dadas como sentido 

para a reprodução da vida cultural, tal reprodução equivocada, portanto, 

insuficiente para deslizar pela realidade promoveu atentados brutais contra a vida 
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humana em diferentes modos de produção, como: a escravidão, a poluição da 

natureza, a exploração dos trabalhadores, a degradação social, dentre outros.  

Deste modo, o sujeito produz as espacialidades e, portanto, a realidade 

vivida, mas não a realidade da vida no sentido bergsoniano; assim, conhecimento e 

sujeito passam a ser a matéria do espaço. Tal matéria consolida-se na própria 

organização da vida e o ensino, seja pela escola ou pela rua, tem um peso 

considerável na criação de vidas, na formulação de espacialidades vívidas. Neste 

sentido, o ensino de Geografia é importante por apresentar as formulações 

reflexivas do espaço como centralidade do conhecimento - e os sujeitos como 

construtores da realidade, portanto, edificadores de espacialidades, em termos 

bergsonianos, edificadores de vida. 

 

Para ensinar geografia, para construir espacialidades 

 

A organização da vida precede os conceitos, mas tais são fundamentados 

na própria ação dos sujeitos. O sentido existencial da vida já é outro ponto, visto 

que a organização da educação leva a ampliação das condições de vida, se o 

sentido segue a mesma direção teríamos outras ações humanas, todavia, Wilson 

(1981) não espera nenhuma novidade dada pelo ensino, visto que a moralidade 

construída e que de fato existe é apenas genética, como se não houvesse outro 

caminho para a humanidade. Essa questão de Wilson tem um duplo aspecto, pois 
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podemos considerá-lo determinista genético e abandoná-lo ou compreende-lo por 

meio da dureza que é o próprio ser humano, isto é, o ensino passa não apenas 

pelas questões sociais, mas, também pelas questões que envolvem a natureza – no 

sentido amplo – e também da própria natureza humana. A externalidade afeta a 

humanidade, desta feita, pensar o espaço leva à compreensão de nossa existência 

com suas potencialidades e latências; assim, revela-nos uma realidade espacial. A 

realidade espacial tem sua configuração, a partir da leitura de Wilson (1981), 

entendemos que essa é uma premissa na constituição lógica das formas que 

buscamos nos compreender no espaço, em suma, os valores constituídos reforçam 

a espacialidade, nesses termos entendemos que a educação formal, por meio do 

Estado, deseja que as espacialidades reforcem comportamentos sociais e, portanto, 

também espaciais e com isso não liberem a matéria dos contornos civilizatórios.  

Educar é, nesse processo e momento histórico, ainda civilizar e ser 

civilizado significa comprometer-se com o dado, com os contornos espaciais. Essa 

questão quanto ao insuperável processo moral que Wilson (1981) sinaliza, faz da 

materialidade uma necessidade para entender o que nos constituiu como humanos 

e as formas de pensarmos para além da simplificação da cultura e/ou da natureza. 

Esse mecanismo de construção moral, portanto, eivado de civilização é a própria 

escola fundamentada pelo ato de ensinar. Segundo Elias (1994, p. 05) ao falarmos 

de civilização temos em conta que essa palavra expressa a própria consciência do 

mundo ocidental: 
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[..] resume tudo em que a sociedade ocidental dos últimos dois 
ou três séculos se julga superior a sociedades mais antigas ou a 
sociedades contemporâneas mais primitivas. Com esse termo, a 
sociedade ocidental procura descrever em que constitui seu 
caráter especial e tudo aquilo de que se orgulha: o nível de sua 
tecnologia, a natureza de suas maneiras (costumes), o 
desenvolvimento de seu conhecimento científico ou visão de 
mundo, e muito mais. (ELIAS, 1994, p. 5). 

 

O ensino de Geografia também não é diferente e por meio de suas 

categorias, de seus conceitos, dos seus temas e dos seus problemas ensina a 

espacialização da civilização. Mesmo muitos teóricos do ensino de Geografia 

sinalizando a postura crítica dessa ciência, eles não permitem que a estrutura seja 

superada e os conceitos e categorias delimitadores de uma forma de pensar o 

mundo permanecem. O espaço, infelizmente, não é compreendido como 

movimento – como mudança - é tratado epistemologicamente como categoria, 

com isso superá-lo significa, de forma ideológica, empobrecer o que entendem ser 

ciência geográfica, porém a superação está na edificação de espacialidades. E essas 

espacialidades subjetivam o sujeito, a partir de Wilson (1981) essa operação diretiva 

é resultados das disposições ambientais e genéticas pré-regulando sempre nossos 

limites. Em oposição a Wilson (1981) temos o pensamento de Bergson (1999) que 

apresenta o espaço, o tempo e a intuição como componentes das formas de 

conhecimento do mundo, com isso confronta a mecânica genética de Wilson e 

insere o ser humano na necessidade de responsabilizar-se pela vida pela 
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constituição de uma moralidade da própria vida – tal como influenciou Frankl 

(1991). 

Neste sentido, o ensino de Geografia liga-se também ao 

comprometimento na produção de espacialidades, na formulação de um caminho 

que leve aos estudantes do ensino fundamental e médio responsabilizarem-se 

espacialmente. Para isso o conhecimento dos aspectos físicos e suas características 

delineadoras das nossas condições de vida ligam-se ao projeto moral empreendido 

socialmente. O espaço passa a ser pensado enquanto movimento permanente e 

esse mesmo produz e reproduz espacialidades, mas o sujeito tem o dever de 

superar essa mecânica, de ir além do que Wilson (1981) considera inevitável: a 

natureza como limitadora. Bergson (1999 e 2005) tem a natureza como processo 

do sujeito, uma natureza que contribui para a própria expansão do conhecimento e 

esse proporciona a ampliação da compreensão quanto a própria natureza. 

Bergson (1999) elenca o corpo como materialidade para compreender as 

relações do tempo e do espaço. A consciência da existência para os estudantes de 

Geografia de espacialidades passa, a partir de Bergson (1978) pela obrigação da 

natureza para elevar-nos ao máximo da vida, em outras palavras, pensa que o 

próprio movimento moral é resultado dos processos da natureza que sempre 

evolui para a subtração dos problemas e a ampliação da vida. O espaço, portanto, 

para os estudantes de Geografia do ensino fundamental e médio tem que ser 

pensado como resultado das opressões de forças no delineamento de nossas 
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próprias espacialidades. Bergson (1978) nos obriga a refletir essas forças também 

na moralidade e todas as justificativas que fazem nossa compreensão do espaço, do 

tempo e das nossas memórias. Bergson (1999) trata o conhecimento com 

fundamento de nossa própria evolução, mas não uma racionalidade separada do 

sentimento, ele imbrica ambos numa condição de evolução da natureza, deste 

modo, a percepção do sujeito efetiva-se na individualidade atrelada às condições de 

vida: 

A percepção, tal como a entendemos, mede nossa ação possível 
sobre as coisas e por isso, inversamente, a ação possível das 
coisas sobre nós. Quanto maior a capacidade de agir do corpo 
(simbolizada por uma complicação superior do sistema 
nervoso), mais vasto o campo que a percepção abrange. A 
distância que separa nosso corpo de um objeto percebido mede 
portanto efetivamente a maior ou menor iminência de um 
perigo, o prazo maior ou menor de uma promessa. E, por 
conseqüência, nossa percepção de um objeto distinto de nosso 
corpo, separado de nosso corpo por um intervalo, nunca 
exprime mais do que uma ação virtual. Porém, quanto mais 
diminui a distância entre esse objeto e nosso corpo, tanto mais 
o perigo torna-se urgente ou a promessa imediata, tanto mais a 
ação virtual tende a se transformar em ação real. (BERGSON, 
1999, p. 58). 

 
A distância do corpo ao objeto é a distância do pensamento até sua 

compreensão. Pensar não implica em entendimento, pode ser algo mecânico, 

porém a percepção unida ao compromisso da evolução da vida como sentido leva 

à obrigação do entendimento da realidade. A realidade, para a Geografia, são as 
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múltiplas relações imbricas em múltiplas escalas e todas essas especializadas. A 

irrealidade é o jogo que se faz para ocultar não algum elemento do espaço, mas 

para provar a ineficiência do compromisso da evolução da vida como condição 

para a formação de espacialidades. Comprometer-se com a evolução da vida é 

garantir a plenitude da vida e isso precisa avançar para além das hipocrisias do 

modo de produção capitalista construídas socialmente e que não fazem parte do 

sentido evolutivo da própria existência, segundo Bergson (1999). A superação da 

irrealidade passa pela verificação dos elementos que impedem a plenitude da vida, 

desta forma, a Geografia ensinará a íntima ligação da condição social e econômica 

dos sujeitos e esses especializados por meio dessa ligação, mas com obrigação, 

provinda da própria natureza, de superarem o dado, o imediato e terem a 

compreensão de mundo na proximidade da realidade permanente. 

Onfray (2001) efetiva uma crítica a sociedade capitalista e propõe uma 

reformulação das próprias práticas de resistência ao estabelecido. O hedonista 

Onfray salienta a individualidade como arma, o papel do sujeito numa luta contra 

estruturas maiores é abandonado. As lutas passam a ser pessoais e negam toda 

responsabilidade de pensar a realidade: ela é estrutural. A negação da estrutura 

opõe Onfray à Bergson: “O devir revolucionário dos indivíduos parece então a 

única via para injetar a resistência e o antifascismo, a rebelião e a insubmissão onde 

triunfam os modos autoritários” (ONFRAY, 2001, p. 232). Bergson (1978) 

considera o papel do indivíduo atrelado as condições da natureza, a sua percepção, 
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inteligência e racionalidade numa estrutura em evolução, a luta seria no sentido de 

superar os entraves estruturais que impedem a evolução da vida como evolução 

criadora. Assim, o ensino de Geografia deve promover a ousadia intelectual ao 

nomear as condições de pressão e inibição da criatividade e da capacidade para 

inaugurarem novas espacialidades. 

As obrigações que pressionam o sujeito são materializadas no espaço e 

essa pressão organiza a sociedade de tal forma que se torna inquestionável pensar 

em outros elementos para efetivarem novas espacialidades. Assim, Bergson (1978, 

p. 9) entende que: “A força que uma obrigação extrai de todas as demais é antes 

comparável ao alento da vida que cada uma das células aspira, indivisível e 

completo, do fundo do organismo do qual é um elemento”.  

As obrigações especializam-se e com isso determinam um conjunto de 

práticas antecedidas por valores e o primeiro valor é a realização da própria 

obrigação. Conforme Bergson (1978, p. 9): “Qualquer sociedade humana é um 

conjunto de seres livres. As obrigações que ela impõe, e que lhe permitem 

subsistir, introduzem nela certa regularidade que tem simplesmente analogia com a 

ordem inflexível dos fenômenos da vida”. A ordem inflexível são elementos 

biológicos irrefutáveis como a necessidade de respirar por exemplo, com isso os 

elementos sociais nos níveis de obrigação aparentam a irrefutabilidade e essa 

analogia sempre é a justificativa de como as coisas são, em outras palavras, o 

estabelecido social tem uma função própria da natureza. Bergson (1978) teme as 
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obrigações no sentido impositivo e que não permitem a construção de uma 

evolução de vida para todos. A regularidade do modo e das condições de vida leva 

até as premissas da obrigação construída socialmente: 

[...] tudo concorre para nos fazer crer que essa regularidade é 
assimilável à da natureza. Não falo apenas da unanimidade dos 
homens a louvar certos atos e a censurar outros. O que quero 
dizer é que mesmo onde os preceitos morais implicados nos 
juízos de valor não sejam observados, as coisas são dispostas 
para que eles dêem a impressão de o ser. Assim como não 
vemos a doença quando andamos pela rua, não avaliamos o que 
possa haver de imoralidade por trás da fachada que a 
humanidade nos exibe. [...] O mal se oculta tão bem, o segredo 
é tão universalmente conservado que, cada, um no caso, é 
enganado por todos: por mais severamente que pretendemos 
julgar os demais homens, no fundo os acreditamos melhores 
que nós. Nessa feliz ilusão repousa boa parte da vida social. É 
natural que a sociedade tudo faça para estimular essa ilusão 
(BERGSON, 1978, p. 9). 

 
A ilusão da vida social repousa sobre uma escuridão que leva o sujeito 

para um caminho de compromisso com os outros numa proporcionalidade ligada 

à hierarquização de pessoas, fatos, momentos e da própria história, tudo isso 

espacializado. A moralidade como efeito prático não é problema para Bergson 

(1978) quando coexiste elementos da evolução criadora da natureza e as condições 

sociais, mas torna-se problemático ao buscar a superação da própria condição 

evolucionária por ilusões produzidas socialmente. A sociedade, para Bergson 

(1978), não garante a legitimidade da existência da verdade e a moralidade não 
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pode ser apenas para o bem de todos, a sociedade exibe uma ilusão para ser 

tomada como legítima. A moral em Bergson é ligada permanentemente à vida e 

não existe outro caminho, se há crítica ao estabelecido e a legitimidade do que é 

referendado socialmente passa pela obrigatoriedade de pesar o papel da vida, do 

impulso vital. 

O papel da vida para a Geografia passa pelo equilíbrio das condições 

sociais, econômicas, políticas, jurídicas e éticas. Esse equilíbrio também pode ser 

uma ilusão se não formularmos questões para serem pensadas e processadas pelos 

alunos de Geografia e fomentá-los para suas próprias questões, mas não se trata de 

individualidade no sentido liberal, sim no sentido do compromisso com a 

supressão da ilusão impeditiva para a criação de novas espacialidades. A 

interiorização dos processos históricos pela compreensão geográfica permite aos 

alunos entenderem seus processos espaciais e temporais ligados às condições de 

vida, porém somente existirá vida se o que é estático for questionado. A intuição 

bergsoniana trata justamente dessa problemática que apresentamos para a 

Geografia, isso significa, conforme Bergson (2006), a urgência em formular 

problemas para pensar sobre os mesmos, desta maneira a formulação leva ao 

descobrimento da própria criação, formular problemas é inventar. 

Falar do espírito criativo para Geografia implica num grande problema, 

visto que no último século tivemos muito mais reprodução conceitual do que 

inovação teórica, todavia, a Geografia é uma ciência com amplo aspecto filosófico 
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voltada para a transformação da sociedade, mesmo que as inovações teóricas não 

tenham acompanhado a necessidade de transformação da sociedade para um 

mundo mais justo e igual. O ensino de Geografia, nesta direção, poderia suprimir 

as impotências conceituais e apresentar para os estudantes do ensino fundamental 

e médio um caminho de crítica efetiva na elaboração da vida espacializada.  

Lembremos apenas que a vida é determinado esforço para 
obter certas coisas da matéria bruta, e que instinto e 
inteligência, considerados no estado acabado, são dois meios de 
utilizar um instrumento para esse fim: no primeiro caso, o 
instrumento faz parte do ser vivo; no outro, é um instrumento 
inorgânico, que foi preciso inventar, fabricar, aprender a 
manejar. (BERGSON, 1978, p. 98). 

 
A vida é o esforço para organizar a matéria. A dedicação da Geografia 

para compreender a vida está na organização do espaço e a condição para pensar 

liga-se a vida como finalidade máxima. Esse postulado permite ao estudante de 

Geografia na educação básica ter a vida como finalidade e desconsiderar tudo que 

impede a superação dos limites estabelecidos para a plenitude da vida. Bergson não 

coloca a matéria aleatória e solta no espaço, pois o domínio que se tem da mesma é 

importante, já que antecede os objetivos para a formulação de um estado de coisas 

pensadas e processadas espacialmente. 

Bergson (2006) nos convida para captar realidades e não aperfeiçoarmos 

as convenções, isso implica num distanciamento de como fitamos as relações 

especializadas e apresentadas escalarmente, e vai nos levar as razões de ensinarmos 
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e aprendermos Geografia, uma vez que a educação Geografia leva-nos até a 

reflexão de modelos, de convenções, de hábitos especializados e, principalmente, 

de previsões. A educação geográfica desde o século XIX, seja pela cosmografia de 

Humboldt ou pela Geografia Política de Ratzel, sempre trabalhou com 

previsibilidades, com modelos de pensamentos materializados sempre da mesma 

maneira no espaço.  

A Geografia é uma ciência das convenções, do que está posto, pois essa 

ciência analisa não o possível, mas o previsível, seja pelo planejamento ou pelas 

reflexões epistemológicas, as categorias sempre dão as mesmas respostas, já que 

partem das mesmas perguntas, neste sentido, Bergson (2006) propõe-nos a 

invenção de problemas e para a Geografia inventar é demolir aquilo que 

convenciona o espaço e aprisiona os sujeitos, as pressões escalares e de forças 

sobre as atividades humanas. A substituição de um pensamento para questões 

demolidoras das próprias convenções que fazem a realidade ser o que as convém, 

por exemplo, a escravidão de seres humanos foi amplamente aceita até o século 

XIX, hoje se tem ainda plena aceitação da pobreza, visto que nada foi realizado de 

forma diferente desde as revoluções de 1917 (fevereiro e outubro) para que a 

mesma fosse superada.  

A radicalidade de Bergson (1999) consiste na não aceitação da vida com 

outro fim além de ser plena, já que não mede esforços para pensarmos a felicidade 

e o prazer, enfim, a matéria no espírito, um intercâmbio permanente o qual eleva a 
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necessidade de superar as convenções, isto é, não se trata de entender as mudanças 

de posições dentro de uma lógica espacial, mas, sobretudo, as transformações de 

aspectos na totalidade num jogo de arrumação e desarrumação das condições 

possíveis e das impossíveis mais necessárias. Na sua Introdução à Metafísica (1974) 

Bergson posiciona o filósofo como professor, como sujeito que cria condições 

para uma reflexão prática e a felicidade e o prazer tomam uma dimensão de 

utilidade à vida na sua plenitude: “O único objetivo do filósofo deve ser o de 

provocar aqui um certo trabalho que tende a entravar, na maior parte dos homens, 

os hábitos de espírito mais úteis à vida” (p. 23).  

Ao contrário Onfray (1999) eleva o prazer como categoria moral, mesmo 

lutando contra a moralidade burguesa, todavia, ao trazer o prazer para o status de 

moralidade enfrenta uma grande contradição, a obrigatoriedade em ser feliz e 

sentir prazer passa por uma convenção social, em outras palavras, pela formulação 

de correspondência entre o indivíduo e a sociedade com predomínio do primeiro 

sobre o segundo. Mesmo Onfray (1999) mencionando o necessário 

comprometimento de um para com o outro para alcançar o prazer, mostra a 

contradição de sua filosofia e evidencia o hedonismo como o materialismo 

superior ao espírito. Esse pensamento hedonista tem simplificado ainda mais o 

ensino de Geografia ao propor práticas pós-modernas que eliminam a ciência na 

base filosófica e apresentam as condições dadas como um compromisso do 

indivíduo em viver o momento, mas não o compreendes como supressão de suas 
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condições de vida ao tecer hábitos que não elevem o espírito de crítica e 

formulação de propostas para um novo mundo que não interrompa o impulso 

vital. 

Bergson (2005) dinamiza a relação da matéria na formação de um 

pensamento que conecta permanentemente os elementos que pela percepção nos 

parecem imóveis, mas na verdade são inúmeras relações processadas racional e 

intuitivamente num movimento contínuo e incessante. Aprendemos o movimento 

pela paralisação das relações e não temos argumentos para mostrar o que move o 

movimento, esse mover torna-se efetivo na relação contínua das formas como 

correspondência da qualidade do próprio.  

A educação geográfica que pensamos e praticamos distancia-se do pós-

modernismo e de qualquer prática hedonista, o conhecimento encontrado pelo 

prazer efetiva-se mais na consolidação da descoberta da verdade na realidade 

formada por múltiplos movimentos do que no sonho hedonista. As espacialidades 

configuram o movimento ao mesmo tempo em que o movimento se consolida 

como inércia e a interrupção da dinâmica impossibilita a própria constituição 

dialética da totalidade. Deste modo, o ensino de Geografia para o ensino 

fundamental e médio tem que trazer o movimento das ações inseridos nas formas, 

o espaço como delimitador, como consolidador de uma lógica inerte e os sujeitos 

como hábitos definidos para o impedimento da permanente transformação.  

Em Bergson (2005) o movimento e o imóvel são construções de uma 
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realidade que precisa ser pensada nas articulações entre o existente, o possível e o 

impossível. Da maneira que pensamos, a forma pela qual nos educam 

racionalmente temos que enquadrar a realidade no imóvel, passo a passo, olharmos 

atentos os quadros da natureza e da sociedade e nos posicionarmos de forma lenta 

sem fugir dos hábitos considerados normativos e, portanto, totalizadores. Ao 

olharmos o mundo imóvel para compreendê-lo esquecemos do pleno movimento, 

da ação não como pano de fundo para a forma e nem a forma como condição 

para a ação, o espaço delimita as regras, mas as regras podem ser atribuídas novos 

parâmetros, ficamos, deste modo, isolados num sistema que nos obriga à lentidão. 

Imóvel os alunos da disciplina escolar permanecem diante do mapa e o mapa 

como todo seu movimento sujeito a inércia dos indivíduos e na lentidão das 

formas, palavras e ação procuram um mundo que não existe mais.  

Treinam nossa racionalidade e até mesmo a percepção no processo 

educacional. As formas delimitadoras da realidade são inerentes as construções da 

própria espacialidade. O imóvel flagra sempre o instante espacializado, nas palavras 

de Bergson (2005, p. 326): “[...] as qualidades da matéria são, todas elas, vistas 

estáveis que tomamos de sua instabilidade”. A instabilidade é o movimento das 

ações dialéticas no processo das formas e a condição de imobilidade dos sujeitos 

transmite a ideologia do insuperável, das condições dadas no espaço de tal maneira 

que tornam-se instáveis para sempre.  

Bergson (2005, p. 327) prossegue: “O que é real é a mudança contínua de 
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forma: a forma não é mais que um instantâneo tomado de uma transição”. A 

transição é a permanência e o movimento precisa ser ensinado como constante. O 

espaço contém a mudança permanente, porém a negação da mudança é a 

necessidade educativa promovida pelo Estado brasileiro no caso da Geografia 

(OLIVEIRA, 1999) de uma imobilidade crítica ao estabelecido. Bergson (2005) 

trouxe o movimento como ação, mas o que nos interessa é a imobilidade do 

movimento: “[...] o que nos interessa [...] é o desenho imóvel do movimento antes 

que o próprio movimento ” (p. 327). Não focamos nos processos que enumeram a 

realidade, procedemos racionalmente numa fórmula que ataca o imponderável e 

com isso enquanto professores educamos para que o dado permaneça e as ações 

sejam pensadas dentro das formas e caiam no vazio da própria existência. 

Ensinar Geografia implica em trazer o movimento como ação e o espaço 

como inquietude na constituição das espacialidades. A vida como um impulso de 

plenitude encontra-se aberta para todo movimento que coordene a expansão da 

existência e o existir elabora no sujeito a responsabilidade pela vida, um 

compromisso maior do que a própria evolução das espécies assinalado por Wilson 

(1985) e totalmente oposto ao hedonismo materialista. Bergson elenca o 

movimento e o assinala como condição para o impulso da vida, com isso nos 

obriga a nos definirmos quem realmente somos e quais caminhos almejamos. 

Tudo isso vai além das categorias e dos conceitos geográficos, pois para Bergson 

(1999 e 2005) o espaço é a distância exata do porvir, o caminho intranquilo da 
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ação e a instabilidade permanente do movimento. Ao tecermos as categorias e 

conceitos geográficos para o ensino precisamos compreender qual ensino da 

forma e para qual movimento racional e percepção criamos essas condições. 

Ensinar Geografia é viver o aprofundamento dos movimentos que são ignorados 

pelos olhos propositalmente cerrados daqueles que impedem aos sujeitos a 

espacialização da vida como impulso e expulsão de toda ilusão.  

Neste sentido, pensar o ensino implica considerar a subjetividade, a 

matéria e a cultura numa dimensão imbricada às condições históricas e geográficas, 

portanto, fundamentar a compreensão do espaço pelo movimento e entender que 

toda imobilidade implica na anulação de termos, conceitos, categorias e ações que 

foram desprezadas pela forma e ateada na simplificação das convenções; assim, ir 

para além das convenções requer o aprimoramento da responsabilidade da 

promoção do movimento e criação da espacialidade e nesta direção o ensino de 

Geografia faz avançar ao ter alunos do ensino fundamental e médio interessados 

não no conteúdo do espaço, mas em como reorganizar as formas para que os 

conteúdos mudem para o sentido do impulso vital.  

Os conteúdos são operacionalizados como instituições normativas, como 

alicerces morais imóveis, ao contrário do movimento de Bergson que eleva a 

duração como categoria de análise e permite a compreensão da mobilização dos 

produtos, das funções, dos conteúdos e das formas das espacialidades. A grande 

contribuição bergsoniana está na efetivação do espaço como movimento e suas 

formulações como respostas da duração das diferentes formas de opressão e 
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liberdade, deste modo, a Geografia fundamenta-se na prática permanente para a 

elaboração de espacialidades e ensinar Geografia implica na descontinuidade da 

imobilidade para que o movimento seja inserido numa lógica que permita o fluir 

da vida. 

 

Conclusão 

 

Gramsci (1999) influenciado por Marx e Bergson impulsiona os debates 

da condição humana ao ter a vanguarda do pensamento crítico mobilizado pelo 

movimento e a duração como categorias essenciais das análises da opressão 

política e econômica. São esses elementos que perturbam a própria condição da 

vida, elementos negados por Wilson (1985) já que sua predominância é a base 

natural no sentido da organização da vida, ao contrário de Bergson (2005) a vida é 

a criação constante interrompida por ilusões que nos fecham e nos privam de uma 

condição mais ampla de vida. Trouxemos para essa conclusão Gramsci (1999) por 

ter no teórico comunista elementos definidores de uma educação bergsoniana, por 

apresentar o papel do sujeito como elaborar de práticas à partir das análises duras 

da realidade; assim, aponta que: 

 “Na economia, o elemento “perturbador” é a vontade 
humana, vontade coletiva, cuja atitude varia de acordo com as 
condições gerais nas quais vivem os homens, isto é, 
“conspirativa” ou organizada de maneiras diversas”. 
(GRAMSCI, 1999, p. 419). 
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A vontade humana é o grande diferencial de Bergson para com Wilson, 

bem como se diferencia do hedonismo materialista, pois a vontade humana em 

Bergson é a própria construção de uma racionalidade que evidencia a intuição 

como criação, em outras palavras, os elementos imateriais sublinham a 

materialidade sem abandoná-la e destaca o papel do sujeito como ser que faz o 

dado ser demonstrado e reorganizado. Deste modo, a espacialidade mostra-se 

como prática do sujeito ao invés de ser palco ou situação de opressão, logo o 

ensino de Geografia toma o sujeito como ação e como proponente de novas 

espacialidades, para isso os alunos de Geografia do ensino fundamental e médio 

precisam compreender o papel central de suas existências e essas como condições 

perturbadoras da ordem espacial. 

Para além dos limites impostos pela imobilidade educacional dos sujeitos 

a espacialidade é a materialização das relações de produção, da cultura, das formas 

morais, enfim, a ciência geográfica somente se constituirá um projeto 

revolucionário se permitir que seus elementos conceituais e categóricos também 

sejam perturbadores da ordem especializada, mas principalmente se intensificar as 

análises do movimento. Assim, entendemos que há um limite para a ciência 

geográfica. Limite que impede o avanço de críticas profundas às condições 

edificantes e estruturantes da sociedade ocidental capitalista. Existe um tipo de 

licença para que a Geografia realize suas críticas, licença que também aponta como 

e o que pode ser criticado, os elementos licenciados para o ensino de Geografia 
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fundamentam-se na imobilidade, uma vez que as estruturas científicas da ciência 

são agrupadas e sistematizadas pelo Estado e o papel do Estado numa leitura 

bergsoniana é de elemento mumificador das condições dadas e estabelecidas. 

O espaço, vinculado pela Geografia numa leitura à partir das licenças 

educacionais do Estado brasileiro, mantém a canonicidade da tradição positivista, 

das verdades incongruentes do estruturalismo do século XIX e da incapacidade de 

compreendê-lo como o ponto central da transformação do mundo. As relações 

produtivas, suas forças materiais e imateriais, tangenciam a humanidade ao mesmo 

tempo em que fundam e fundamentam a humanidade. O engessamento físico e 

moral provocam a alienação dos seres humanos e uma concepção limitada do que 

seja, de fato, humano. O espaço não é o palco destas relações, trata-se do 

fundamento destas relações, isto é, a organização sócio-espacial é motivada pelas 

interpretações dos sujeitos nas suas relações com a espacialidade. A produção do 

espaço é impossível, mas a produção de espacialidades é o fundamento certeiro 

para a ampla compreensão do mundo e, principalmente, para sua transformação. 

O estranho, deste cenário, é o negligenciamento dos geógrafos para com o papel 

do espaço, não se trata de apenas descortinar seus elementos e problemas, 

sobretudo, é fundamental pensarmos na relação da potência, da latência 

envolvente e do engessamento em avaliar a espacialidade como operadora 

contumaz dos sujeitos. Para além do determinismo geográfico, entendemos que o 

espaço é, apesar de inúmeros esforços, apresentado como definitivo, como 
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impossível de ser questionado nas suas raízes estruturais; assim, ideologicamente as 

espacialidades motivadas pela ordem capitalista reforça esse dogmatismo. A 

definição conceitual de espaço nada resolve, precisamos defini-lo na cotidianidade, 

nas relações impositivas e normativas que culminam na espacialidade. 

As imposições da sociedade e da natureza voltadas para uma relação de 

movimento na compreensão da duração dos processos elenca a subjetividade, a 

matéria e a cultura como substancializados na definição do caminho teórico para a 

prática e desse para a construção do movimento permanente das ações dos 

sujeitos, dessa maneira, a educação geográfica tem, portanto, o atributo 

significativo da construção de espacialidades e essas de uma cultura. Pensar à partir 

de Bergson contra a estruturação hedonista da vida e do papel sociobiológico do 

sujeito de Wilson elenca para a Geografia elementos para fazê-la construir, de 

fatos, espacialidades. 
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Resumo: A nota objetiva contribuir para uma reflexão crítica quanto ao papel dos 
sindicatos brasileiros no tempo presente, pois atualmente o movimento sindical é 
fundamentado no sindicalismo de Estado, deste modo, a crítica está na 
organização do próprio movimento sindical pelo Estado, já que o mesmo além de 
definir qual será o sindicato que representará uma determinada categoria, regulariza 
suas atividades e fornece grande parte dos recursos financeiros que o mantém, 
subtraindo a importância da organização dos trabalhadores para além da agenda do 
Estado brasileiro. 
Palavras-chave:  Sindicalismo; Trabalhadores; Prática Revolucionária. 

 

 

A luta revolucionária contra a exploração capitalista e pela emancipação da 

escravidão assalariada depende única e exclusivamente da organização e do poder 

de ação dos trabalhadores. Essa luta passará inevitavelmente pela tomada do poder 

central e pela destruição do Estado capitalista, objetivando a construção do Estado 
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socialista como forma superior de organização social, com justiça e dignidade para 

todos os membros da sociedade. Qualquer outra avaliação estratégica por justiça 

social é mera ilusão de classe. Nem o reformismo do moribundo Estado capitalista 

e nem o colaboracionismo entre classes podem acabar com a exploração patronal e 

muito menos com a violência promovida pelos órgãos repressores (jurídico e 

militar) do Estado burguês. 

Hoje, temos um movimento sindical fundamentado no sindicalismo de 

Estado. Existe um aparato técnico-jurídico-burocrático que regulamenta e financia 

a existência dos sindicatos partindo do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, 

do próprio governo. O Estado, além de definir qual será o sindicato que 

representará uma determinada categoria, regulariza suas atividades e fornece 

grande parte dos recursos financeiros que o mantém, graças à contribuição sindical 

obrigatória. 

A decisão da representação legítima dos trabalhadores não cabe mais aos 

trabalhadores e depende excepcionalmente da vontade do governo desde a década 

de 30 do século passado, quando o ditador Getúlio Vargas criou a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), conjunto de leis que regulamentou a exploração da 

força de trabalho desde então. Esse conjunto de leis, profundamente baseado na 

colaboração entre as classes, tem em sua essência, a Carta del Lavoro, promulgada 

pelo ditador fascista italiano Benito Mussolini, que defendia ferozmente a 

cooperação entre a classe trabalhadora e os patrões, liquidando toda e qualquer 
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reivindicação contra a classe patronal. Milhares de trabalhadores italianos foram 

presos ou mortos por defenderem um sindicalismo classista, livre e independente. 

No Brasil, a ditadura de Getúlio Vargas perseguiu, prendeu, torturou e assassinou 

militantes sindicais ao mesmo tempo em que concedia alguns benefícios 

historicamente reivindicados pelos comunistas e anarquistas. 

Entre as características mais marcantes da regulação do sindicalismo de 

Estado brasileiro, sem dúvida, estão a investidura sindical, a unicidade sindical e o 

financiamento sindical. A luta de emancipação da classe trabalhadora jamais 

poderá estar abaixo da vontade dos patrões. Essa luta tem que ser independente, 

classista e democrática. O sindicalismo de Estado ao negar o caráter independente 

e autônomo da organização dos trabalhadores, cria mecanismos que limitam o raio 

de ação da luta contra a exploração patronal. A investidura sindical é caracterizada 

pelo reconhecimento oficial/legal da entidade sindical que satisfaça os requisitos 

mínimos determinados pelo Estado, por meio do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Essas normas funcionam como um manual de “direitos e deveres”, 

restringindo as atividades do sindicato inclusive na forma de organização, greves e 

bases por categoria. Praticamente não há uma greve de trabalhadores que a justiça 

burguesa não a considere legal. Assim, mesmo os trabalhadores tendo esse direito 

especificado na Constituição, os sindicatos acabam sendo punidos com multas 

milionárias e seus dirigentes perseguidos e reprimidos pela polícia. 
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A unicidade sindical define qual sindicato será reconhecido pelo Estado e 

qual será a sua abrangência de atuação. Ou seja, não são mais os trabalhadores que 

definem quem os representarão, pois qualquer forma de “desacordo” com o 

sindicato oficial e a reivindicação de outra entidade representativa, os patrões e o 

governo apenas reconhecerão e negociarão com o sindicato legal. E é claro, que o 

sindicato “oficial”, para não perder o dinheiro do imposto sindical, sempre acatará 

o pedido do Estado. 

Sobre o financiamento da luta sindical, temos outro grande problema. No 

Brasil, a maior parte dos recursos que mantêm os sindicatos é oriunda da 

contribuição sindical obrigatória. Esse tributo é referente a um dia de trabalho ao 

ano e é descontado diretamente do salário (mesmo contra a vontade) do 

trabalhador. Ao sindicato “oficial”, fica resguardado o direito de receber parte 

desse dinheiro do governo, financiando assim, todo e qualquer tipo de peleguismo 

no movimento sindical. Conforme a legislação federal, o valor total do imposto 

sindical é divido da seguinte forma: 5% para as confederações; 10% para as 

centrais sindicais; 15% para as federações; 60% para os sindicatos e 10% para o 

Ministério do Trabalho e Emprego, depositados na "Conta Especial Emprego e 

Salário". 

Esse tributo, conhecido formalmente por Contribuição Sindical, alimenta 

toda uma estrutura que nem de longe busca a emancipação do proletariado. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2012, foram repassados 
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para as Centrais Sindicais R$ 141 milhões (CUT: R$ 45,6 milhões; Força Sindical: 

R$ 41,8 milhões; UGT: R$ 26,6 milhões; Nova Central: R$ 18,6 milhões; e CTB: 

R$ 9 milhões). Acordos como o ACE (Acordo Coletivo Especial), banco de horas 

e a terceirização foram algumas das traições que essas centrais sindicais 

promoveram contra a vontade dos trabalhadores. A maioria dos trabalhadores 

nem sequer sabem dessa enorme quantia que todas essas centrais ligadas aos 

partidos da ordem recebem e muito menos o que essas entidades fazem com esses 

recursos. 

Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (art. 592), esse 

recurso está reservado para os gastos das atividades sindicais e os valores 

destinados à "Conta Especial Emprego e Salário" integram os recursos do FAT - 

Fundo de Amparo ao Trabalhador. O dinheiro recebido pelos sindicatos também 

tem outras finalidades, conforme ainda o mesmo artigo da CLT: a) assistência 

jurídica; b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; c) assistência à 

maternidade; d) agências de colocação; e) cooperativas; f) bibliotecas; g) creches; h) 

congressos e conferências; i) auxilio-funeral; j) colônias de férias e centros de 

recreação;  l) prevenção de acidentes do trabalho; m) finalidades desportivas e 

sociais; n) educação e formação profissional. o) bolsas de estudo. Ou seja, o 

imposto descontando do salário de cada trabalhador, além de criar e manter ao 

mesmo tempo uma aristocracia operária e um canal de financiamento para 

campanhas eleitorais de todo tipo de partido, ainda serve para promover atividades 
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sociais de plena responsabilidade do governo (assistência médica, creches, lazer, 

educação e formação profissional). 

            Por isso, não é estranho ver diversos parlamentares defendendo com 

unhas e dentes a manutenção do sindicalismo de Estado. A maioria deles foi eleita 

com dinheiros desviados da contribuição sindical. No Congresso Nacional e em 

todas as outras instâncias da administração pública, poucas vozes ousam debater a 

independência do sindicalismo em relação ao Estado.  

 O Estado organizado pelo capitalismo cria esses mecanismos justamente 

para cooptar trabalhadores e difundir a lógica do sindicalismo de colaboração entre 

patrão e trabalhador. Dessa maneira, é promovida uma falsa harmonia entre a 

classe que explora e a classe explorada, tudo com o fantástico objetivo de atingir 

um pleno desenvolvimento onde a riqueza acumulada num futuro distante possa 

ser mais bem distribuída. Pura falácia! É impossível existir distribuição justa da 

riqueza sob o regime capitalista. Por que para o funcionamento desse sistema 

político-econômico-social é necessário a exploração do trabalhador, é necessário 

existir uma maioria despossuída dos meios de produção e obrigada a vender sua 

força de trabalho. Os que nada possuem, vendem sua força de trabalho para 

sobreviverem como podem, em péssimas condições de moradia, saúde, educação e 

lazer. No outro lado da história, os patrões gozam do pleno direito à vida, 

usufruindo a maior parte da riqueza produzida pelos trabalhadores. 
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            No entanto, a falsa promessa de paz e prosperidade na sociedade 

capitalista também não é vivida pelos ricos justamente porque, como bem define 

Josué de Castro, “metade da humanidade não come; e a outra metade não dorme, 

com medo da que não come”, uma sociedade dividida em classes sociais é uma 

sociedade violenta e miserável. 

 A alienação promovida pela burguesia por meio de produção material e 

intelectual transforma a maioria dos trabalhadores em seres passivos e apáticos à 

vida, sem perspectivas de mudanças significativas tanto na qualidade de vida 

individual quanto no desenvolvimento social coletivo. Além dos meios de 

produção, terras, fábricas e bancos estarem nas mãos dos capitalistas, os grandes 

meios de comunicação dominam as diversas manifestações culturais de maneira 

tão eficiente que entorpece qualquer senso crítico das massas, difundindo um 

conformismo generalizado e uma incerteza sobre as alternativas a tomar. Uma 

frenética campanha midiática promove o individualismo e a intensa busca por 

coisas fúteis. A ideologia capitalista engana as pessoas prometendo a igualdade de 

resultados sem levar em consideração as possibilidades de oportunidade. Promete 

um sol para todos, mas esconde a verdade de que a sombra está reservada apenas 

para alguns. Na verdade, os benefícios provenientes da riqueza estão reservados 

apenas para os que possuem os meios de produção e não para quem as produzem. 

Isto quer dizer que a perspectiva de libertação da classe proletária 

dependerá do acúmulo de consciência crítica e da organização social para a 
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preparação da tomada do poder central. E os sindicatos têm um importante papel 

como instrumento de formação política e de organização revolucionária. Os 

sindicatos não podem se limitar às lutas econômicas por melhores salários e 

benefícios, pois isso representa apenas uma forma de atenuar a escravidão 

assalariada. É necessário ter no horizonte a necessidade da tomada do poder e a 

destruição do sistema capitalista de uma vez. Como afirmava Lênin, os sindicatos 

têm como principal papel o de ser a escola de formação de revolucionários. 

            Lamentavelmente no Brasil, a maioria das organizações sindicais 

(sindicatos, federações, centrais...) caminham rumo ao sindicalismo de resultados 

imediatos, de colaboração entre classes antagônicas e de correia de transmissão do 

atual governo do PT. Analisando a ideologia dessas organizações e partidos que 

dirigem o sindicalismo atual, não haveria de ser de outra maneira, pois grande 

parte delas jamais defendeu a emancipação dos trabalhadores como fim de suas 

ações. Muitas dessas organizações que “lutam” pelos trabalhadores são 

anticomunistas e não escondem os seus interesses pela mera manutenção do 

Estado capitalista, trabalhando com a ideia de que o desenvolvimento econômico 

dos patrões gerará automaticamente uma melhora das condições de vida das 

camadas menos favorecidas. A luta pelo fim da sociedade divindade em classes 

sociais é encarada por essas organizações como um ato violento e desnecessário 

para o desenvolvimento social. 

 



SANTOS, W.  NOTAS SOBRE O MOVIMENTO SINDICAL BRASILEIRO – A NECESSIDADE DO 
DISCURSO E DA PRÁTICA REVOLUCIONÁRIA NOS SINDICATOS 

 

 
Revista Cosmos, 2018, n.03, setembro-dezembro. p. 72-88. 

 

80 
 

 

A falta de ideologia proletária contra a luta por reformas 

 

            Possivelmente nenhuma revolução social será dirigida por um sindicato, 

pois, o sindicato não é uma organização política que possui as características e 

qualidades suficientes para dirigir toda a classe trabalhadora para a tomada do 

poder central.  

 Para muitos, a linha de atuação dos sindicatos é limitada, é como uma 

pequena trincheira de resistência onde se possa avançar aos poucos na luta contra 

o capital, organizando sistematicamente os trabalhadores por categoria econômica 

na luta por melhores salários e condições de trabalho. O problema é quando a luta 

sindical se resume apenas a isso.  

A organização revolucionária dos trabalhadores nos sindicatos deve ir além 

dos limites econômicos avançando principalmente no campo político e ideológico, 

ou seja, a luta por melhores salários e condições de trabalho por si só, não passa de 

uma ação para diminuir a quantidade do lucro do patrão, o fundamental, porém, é 

acabar com o regime de escravidão assalariada e essa luta só é possível se, 

juntamente com a questão econômica, a consciência política e ideológica se 

desenvolver. Em resumo, é necessária uma organização de trabalhadores 

conscientes e convictos da luta de classes, do socialismo científico e da luta pela 

derrubada do sistema capitalista. 
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Vale afirmar então que isso não quer dizer que a luta sindical seja 

desprezível. É a experiência da luta cotidiana liderada por um sindicato combativo, 

classista e revolucionário que poderá elevar o nível de consciência e de organização 

da classe trabalhadora. O fundamental é nunca deixar a luta classista de lado, ou 

seja, jamais deixar-se enganar por teorias reformistas e de conciliação de classes 

difundidas propositadamente entre os trabalhadores pelos partidos da esquerda 

moderada e de direita. A conciliação de classes, entre trabalhadores e patrões é a 

contínua manutenção da exploração do capitalismo. 

Nessa condição de conflito antagônico entre duas classes, exploradores e 

explorados, a consciência de classe e o conhecimento histórico das lutas sociais são 

elementos importantes para a consolidação da luta contra o capital. Lênin havia 

afirmado: “sem teoria revolucionária, não pode haver movimento revolucionário”. 

A vitória contra o capitalismo só poderá ser obra dos próprios 

trabalhadores, da classe menos favorecida e mais explorada da sociedade, mas essa 

vitória dependerá, sobretudo, de uma organização revolucionária. É uma grande 

ilusão pensar que os problemas da sociedade serão resolvidos de cima para baixo 

ou por uma “boa ação” dos que dominam o poder central hoje. Pensar que a 

miséria, a fome, a violência urbana e no campo, a exploração infantil, a 

prostituição e o tráfico de drogas, os baixos salários e o desemprego, a violência 

contra as mulheres e contra os idosos são eventos normais da sociedade e que por 

meio de uma política de compensação será possível uma paz social é uma tolice 
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sem dimensão. Todas as mazelas vividas cotidianamente pelos trabalhadores têm 

causa real, e a solução desses problemas também será por meio da luta real. 

A ideologia pacifista e conformista difundida pelo capitalismo impede o 

desejo das massas de lutar por melhores condições de vida. Todo o 

descontentamento dos explorados é transformado num sentimento de frustração e 

de acomodação generalizado. Afinal, “um povo ignorante é um povo fácil de ser 

enganado”, já dizia Che Guevara em outras trincheiras. 

A propaganda burguesa visa principalmente o consumismo, o 

individualismo e a banalização do ser social quanto membro de uma sociedade, 

pois a alienação transforma pessoas em bestas sem conteúdo crítico. Recordemos 

que, um dos principais problemas do capitalismo é a contradição entre a produção 

e a sua distribuição. Mas para o cidadão comum explorado, o sentido da vida se 

resume em viver sem esperança de melhorias reais possíveis, pois ele é forçado a 

desacreditar na história de sua classe e em si próprio como agente do seu rumo. É 

forçado pela religião que o oprime de se libertar dos fantasmas do obscurantismo. 

É forçado pelo sistema de educação burguês que impede o desenvolvimento 

crítico da sociedade. É forçado pelo regime de escravidão assalariada que toma 

todo o seu tempo e seu sangue diariamente. É forçado à ignorância profunda 

devido ao baixo nível cultural a que é exposto cotidianamente pelos meios de 

comunicação. E, por fim, é compelido a aceitar as centenas de promessas dos 
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partidos burgueses que escondem a luta de classes e glorificam a colaboração 

pacífica de todos os membros da sociedade. 

Há muito tempo no Brasil a perspectiva revolucionária de emancipação 

dos trabalhadores deixou de ser uma luta viva para se tornar numa utopia para 

nossas futuras gerações, pelo menos é a opinião dos reformistas, da esquerda 

moderada. A maioria das organizações de (centro) esquerda defendem que o 

importante agora é obter pequenos ganhos e aos poucos ir acumulando força. Ir 

rompendo o elo do capital por meio de pequenas reformas e conquistas. Assim, 

defendem de forma equivocada, que a tomada do poder começa pelas urnas e 

depois segue pelos acordos sem conflitos que só na “democracia” do Estado de 

Direito é possível. O direito de explorar e de ser explorado continua sendo 

inalterável, afinal, “todos os membros da sociedade estão no mesmo barco”. A 

aceitação dessa linha de luta leva a uma afirmação: defender uma ideologia de 

colaboração entre as classes é defender a ideologia dos partidos de direita. 

A ideologia dos trabalhadores é a transformação revolucionária da 

sociedade em que vive. É a destruição total do regime de escravidão assalariada. É 

o fim da sociedade dividida em classes antagônicas. É a luta definitiva pela 

sobrevivência da espécie humana, pois a miséria, a fome e a violência são 

características intrínsecas de um sistema político vil que não respeita a vida 

humana. A linha de luta dos trabalhadores é a luta pela dignidade e pela justiça 

social, pela distribuição de toda riqueza para quem realmente as produzem. A luta 
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dos trabalhadores segue além das barreiras territoriais, é pela extinção das 

fronteiras criadas pelo imperialismo, lutando contra o capitalismo a nível mundial, 

desenvolvendo o internacionalismo proletário e respeitando a autodeterminação 

dos povos. 

Todo partido ou organização política que defende o capitalismo ou a 

reforma desse sistema, na verdade estão enganando os trabalhadores. Pois a 

característica essencial do capitalismo é a propriedade privada dos meios de 

produção, isso significa que jamais poderá existir justiça social enquanto as terras, 

os bancos e as fábricas estiverem nas mãos de uma minoria, restando à maior 

parcela da sociedade buscar sua sobrevivência apenas por meio da venda da sua 

força de trabalho.  

É dessa forma que os patrões impedem a todo custo a organização 

revolucionária dos trabalhadores, lançando com ódio contra todas as 

manifestações de descontentamento das massas populares, usando a força bélica 

para reprimir, criminalizar e abafar o grito dos necessitados. Todo o aparato 

jurídico e militar do Estado capitalista serve aos patrões para manter a ordem 

burguesa segura e a manutenção da exploração da força de trabalho. É por isso 

que todo sindicato deve defender a luta de classes e jamais ceder às tentações de 

colaboracionismo entre a classe que explora e a que é explorada. 

A ideologia do trabalhador consciente e organizado deve ser o marxismo-

leninismo, isto é, o socialismo-científico. O sindicato como escola de formação de 
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trabalhadores revolucionários tem que deixar claro o verdadeiro papel do 

proletariado na luta contra a exploração patronal. Isso significa que em todo 

espaço onde haja um trabalhador, o sindicato deve estar presente organizando-o 

em torno da bandeira revolucionária e socialista. Desde a criação de comitês de 

defesa dos direitos dos trabalhadores até a necessidade de criar uma organização 

maior e mais abrangente onde o trabalhador possa estar preparado para formar, 

com os demais oprimidos, o exército revolucionário libertador como principal 

ferramenta para tomar o poder central das mãos dos capitalistas. O sindicato que 

luta apenas por melhorias econômicas está fadado ao fracasso, ao peleguismo e a 

eterna luta por reformas no capitalismo. 

 

A tomada do poder deve ser o horizonte do movimento sindical 

 

            A luta pela emancipação do proletariado tem como seu horizonte atingível 

a tomada do poder central. Sem o controle total do poder nas mãos, os 

trabalhadores estarão condenados a negociar sucessivamente com os patrões 

justamente porque a sociedade ainda estará dividida em duas classes principais. Se 

trata de tomar o poder dos capitalistas, quer dizer, em reorganizar todo o aparelho 

estatal em benefício dos trabalhadores, transformando os meios de produção, os 

bancos, as terras em propriedade coletiva. Significa acabar com a escravidão 
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assalariada e construir de fato uma sociedade mais digna com justiça social, sem 

exploração do homem pelo homem. 

            Com o intenso trabalho de transformar os sindicatos em trincheira de luta 

revolucionária, classista e combativa, os trabalhadores vão tomando consciência do 

seu papel como protagonistas do seu próprio destino. As diversas lutas 

reivindicativas promovem a unidade dos trabalhadores independentemente da sua 

categoria, pois esses se convencem de que o inimigo é um só, o capitalismo. Não 

existe um regime intermediário entre o capitalismo e o socialismo. Logo, o 

trabalho político-ideológico que deve ser difundido pelo sindicato é a luta pela 

derrubada do sistema capitalista e a construção imediata do socialismo. As 

secretarias de formação política dos sindicatos classistas não podem medir 

esforços para elevar o nível de consciência crítica das massas, já que a ideologia 

burguesa é agressiva e tenta de todas as maneiras promoverem a desunião dos 

trabalhadores, cooptando-os, oferecendo benefícios e corrompendo-os com 

dinheiros e cargos. As lideranças sindicais devem ser firmes e fiéis à ideologia 

proletária. 

            Sendo assim, cabe aos militantes sindicais classistas a dura tarefa de levar a 

teoria revolucionária do socialismo científico aos trabalhadores onde quer que se 

encontrem, travando a luta ideológica, elevando o nível de consciência política e 

desenvolvendo novas batalhas, fustigando o sistema capitalista sem dar trégua ao 

inimigo. O discurso classista deve estar presente em todos os debates e materiais 
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teóricos difundidos, sempre apontando que o problema dos baixos salários é por 

causa da exploração da força de trabalho. Que o desemprego é uma necessidade 

constante do sistema capitalista, pois é necessário ter um exército de reserva para 

regular o preço da força de trabalho, nivelando os salários para baixo. 

 Nos debates cotidianos com os trabalhadores, um sindicato classista deve 

apontar as verdadeiras causas das mazelas que assolam a população em geral, 

desmitificando as absurdas teorias da burguesia que nas sociedades sempre houve 

e sempre haverá essas mazelas.  

Na verdade, essas desgraças só existem porque a maior parte da riqueza 

produzida é apropriada indevidamente pelos patrões, deixando as massas 

trabalhadoras às margens dessa riqueza. Excluídos dos direitos mais elementares e 

sendo ameaçados cotidianamente pela opressão patronal.  

Não há outra forma de conseguir a emancipação da classe trabalhadora. A 

luta organizada e classista deve se preparar a todo instante para a tomada do poder. 

Só assim, com o controle do Estado nas mãos, os trabalhadores construirão uma 

sociedade mais justa, colocando fim na exploração de uma classe sobre a outra.  

A luta sindical é extremamente importante para a organização 

revolucionária dos trabalhadores na luta contra o capital. Todos os meios de 

produção, terras, brancos e fábricas devem estar sob o controle dos trabalhadores, 

por isso, sem o controle efetivo do Estado nas mãos dos trabalhadores não será 

possível a construção de uma sociedade com dignidade e justiça social para todos. 
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A luta pela superação da sociedade dividida em classes é tarefa universal de todos 

os trabalhadores. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
ESPAÇO CÓSMICO 

 

 

Augusto dos Anjos (1884-1914) 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

Psicologia de um vencido 
 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênese da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundissimamente hipocondríaco,  
Este ambiente me causa repugnância...  
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia  
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme — este operário das ruínas — 
Que o sangue podre das carnificinas  
Come, e à vida em geral declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los,  
E há-de deixar-me apenas os cabelos,  
Na frialdade inorgânica da terra! 
 

Augusto dos Anjos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
DIVULGUEM ESSA REVISTA. 

AFINAL ELA É ESPAÇO DEMOCRÁTICO, DEFENSORA DOS 

DIREITOS HUMANOS E LUTA PELOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS. 

 

 
 
 

ENVIEM 

ARTIGOS, RESENHAS, NOTAS, RELATOS... 

 
revistacosmos2003@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:revistacosmos2003@gmail.com

