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Resumo 
 
Este trabalho é a continuação de um trabalho anterior apresentado no 19º Congresso 
Nacional da ANPAP e é a convergência da dissertação de mestrado e da tese de doutorado. 
O foco é a criação, a poesia, o amor e a tecnologia como incentivos às ações diferenciadas 
na construção de um amanhã mais justo. Enfatizamos que as tecnologias provocam visões 
diferentes na sua relação com a vida. E na direção desse ideal escolhemos um percurso no 
qual convergem as artes, as ações, as ciências e a educação. O caminho abrange a reunião 
do homem com a natureza, o resgate dos sonhos e das utopias. Esta pesquisa ressalta a 
relação homem/máquina que com a ajuda da sensibilidade, de uma educação estética e 
ética, como suportes para o futuro, possibilite o surgimento de contornos diferentes na 
criação de um novo homem. 
 
Palavras Chaves: Complexidade, diversidade, criatividade, amor 
 
 
Abstract 
 
This work is the continuation of the one presented in the 19o. National ANPAP and converge 
the dissertation of master and PhD degrees. The focus is creation, poesy, love 
and technology as the incentive to the construction of a better future. We emphasize the 
technologies provoke the different visions in the relations with life. Streak directions of this 
ideal we choose the way which one converge arts, actions, sciences and good educations. 
This way covers the man and nature relations, the resurrection of dreams and utopias. This 
work emphasizes the relation man/machine with the help of sensibility, esthetic and ethic 
education, as a support for the future; allow the appearing of different outlines in the new 
men creation. 

 
Key words: Complexity, diversity, Love, Creativity  
 
 
 

1 - Introdução: 

Este trabalho é a convergência da dissertação de mestrado O corpo tecnológico 

como suporte artístico no caminho do pós-humano: A arte contemporânea e a ficção 

científica como referências para as mudanças ocorridas no corpo. E da tese de 

doutorado Amor e criatividade: ações estéticas e diversidade na construção do 

futuro, ambas defendidas na PUCSP.  

A pesquisa atual enfatiza a relação homem/máquina que com a ajuda da arte, da 

sensibilidade, do amor e de uma educação voltada à estética e a ética possibilite o 

surgimento de contornos diferentes na criação de um novo homem. A preocupação 
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fundamental diz respeito à vida, à natureza, ao próprio homem e ao futuro do 

planeta. O modelo socioeconômico desenvolvido pelo homem até os dias atuais está 

em xeque, o que nos pressiona a agir diversamente na construção de um novo 

amanhã. Vivemos um momento crucial de reflexão sobre o futuro, pois o homem o 

ser racional entre os “selvagens” está dizimando a natureza e vidas. Varias zonas da 

Terra estão desmatadas e inúmeras espécies em extinção, assim como, a fome e a 

destruição estão presentes no nosso cotidiano. 

Como reverter esse percurso? Acreditamos que as diretrizes alternativas encontrem 

nas novas tecnologias um filão de esperanças e de mudanças. Um caminho para 

uma qualidade de vida com valores afetivos sendo levados em consideração é o 

desejo de todos que vislumbram uma luz no fim do túnel. O homem sempre teve um 

contato estreito com a tecnologia, sendo impossível imaginar um sem o outro, no 

entanto, a relação entre eles sempre pautou pelo predomínio da razão e dos 

interesses econômicos. Para resolver esse impasse o ser humano precisa olhar a 

seu redor, procurar por novas soluções e abandonar os padrões já estabelecidos. 

Acreditamos que é possível, por meio das tecnologias atuais, reverter o papel 

submisso da sensibilidade em relação ao político e ao econômico, pois há a real 

possibilidade de fusão entre homem e natureza. Investir no uso correto das 

inovações é uma das trilhas para a salvação da vida.  

Defendemos o poder da criatividade como meio de se alcançar novos patamares em 

um percurso que é indeterminado e guiado pela liberdade. A arte surge como 

essencial no resgate da sensibilidade que foi perdida no longo caminho da tirania da 

razão. O homem e a arte eternos parceiros se empenharão em convergir ação, 

tecnologia e criação. O artista é o grande propositor de uma vida melhor, pois 

sempre aproveitou as descobertas tecnológicas de seu tempo para concretizar 

visões desconhecidas, novas linguagens e técnicas. Por que não acreditar na 

contribuição da arte e na eficiência da tecnologia para melhorar o futuro? A arte 

como ação e a ação como arte são fundamentais no diálogo do homem com a 

existência. A arte digital por instigar a recepção a agir e a refletir é de crucial 

importância na formação da sensibilidade do homem. Antoine de Saint-Exupéry 

afirma que a tecnologia ajuda o homem a enxergar além e podemos olhar adiante, 

temos hoje a aldeia global configurada, em expansão e a comunicação aproximando 

o que antes estava distante.  
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O fato de o trabalho clamar por um futuro que muitos diriam utópicos aproximou-nos 

de pensadores como Ilya Prigogine que na “Carta às Futuras Gerações” enfatiza 

outra existência possível. Ao convocar os jovens a erigirem um novo amanhã, no 

qual as relações afetivas em diálogo com a razão farão a diferença. Ao defender e 

acreditar em mudanças por meio da arte um dos indícios de esperança. E ao 

explicar que o futuro não é estabelecido a priori, ao contrário, encontra-se em 

constante construção. 

Acreditamos que a preocupação consciente com o futuro da humanidade possa 

estar a caminho, pois pensadores e artistas, sensíveis aos problemas atuais, 

comungam com Prigogine a possibilidade de ocorrer o “Reencantamento do Mundo”. 

Além do mais, a cada momento novas personalidades e indivíduos se engajam em 

prol de um diálogo efetivo entre homem/homem e homem/natureza e novas 

tecnologias são criadas para aproximar homem/máquina. 

O otimismo de Prigogine impulsiona nosso trabalho: 

Sabemos que as grandes mutações são invisíveis e logicamente impossíveis, antes de 
aparecerem. Sabemos também que elas aparecem quando os meios de que dispõe um 
sistema tornam-se incapazes de resolver seus problemas. (...) Além disso, a metamorfose 
não é impossível, mas improvável. Aqui surge um segundo princípio de esperança: 
freqüentemente, o improvável surge na história humana. (...) É possível, portanto, manter a 
esperança na desesperança. Acrescentemos a isso o apelo à vontade face à grandeza do 
desafio. Embora quase ninguém tenha ainda consciência, jamais existiu causa tão grande, 
tão nobre, tão necessária quanto a causa pela humanidade para poder, ao mesmo tempo e 
inseparavelmente sobreviver, viver e humanizar-se. (2003:20)   

Na mesma direção de Prigogine, Jorge Albuquerque Vieira afirma que a tendência 

das coisas vivas é permanecer, e que esse fato não pode ser esquecido. O ser vivo 

para permanecer precisa se adaptar ao meio e mudar conforme as necessidades, 

senão fenecerá. A exigência de adaptações e mudanças talvez consiga um milagre 

não conseguido até a presente data. Quem sabe que em nome da sobrevivência o 

ser humano adquira hábitos de amor ao próximo e a vida?  

Construir um futuro melhor por meio da utopia, da sensibilidade e da tecnologia 

precisa em seu percurso de uma noção moderna de estética. A beleza da arte 

voltada à vida é uma beleza com contornos diferentes da teoria do belo tradicional.   

No que tange a definição de estética, vários filósofos, ao longo do tempo, 

explicaram-na de diferentes formas. O importante para este trabalho é a mudança 

que ocorreu no final do sec. XIX e séc. XX que ampliou os limites do conceito de 
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estética.  O ponto fundamental é refletir sobre a criação estética, não como a ciência 

do belo ou como um procedimento inerente a arte, mas como um instrumento que 

permita um olhar abrangente ao sistema vida.  

2 – A criatividade construindo o Futuro 
 
Ao defendermos a criatividade e liberdade de pensamento nos inspiramos na 

estética de Charles Sanders Peirce em Edgar Morin, em Ilya Prigogine e em outros 

estudiosos do séc. XX. As idéias desses pensadores são fundamentais para o 

desenvolvimento de nossas proposições. 

A criatividade por permitir novos caminhos representa a ruptura de idéias pré-

concebidas. O sistema criativo é aberto e não delimitado, pois se remete a totalidade 

e não as partes isoladamente. O processo criativo rompe com as visões lineares e 

condicionadas e possibilita a trama complexa. O olhar a totalidade em diálogo com as 

partes em uma visão sistêmica, em que todas as partes de um sistema dialogam 

entre si, faz emergir o mistério da vida. Acaba com a tranqüilidade de ações 

conhecidas para obrigar a atitudes novas. A criação surge do embate entre a 

transitoriedade e a eternidade da vida, sendo necessário abandonar as crenças 

estabelecidas e partir na direção de novas crenças.  

Morin, após pesquisar por longo tempo a relação do homem com a existência e a 

natureza, propõe a necessidade da emergência do pensamento complexo. O 

pensamento complexo é o oposto do pensamento linear, por ser sistêmico e 

responsável por uma reforma ativa do pensamento. O intuito é ligar o que foi 

separado: o homem e a natureza; o racional e o sensível. O que estava ligado no 

passado se separou e a visão de todo deu lugar às partes desconectadas. Morin 

propõe a mudança na forma de pensar em resposta ao homem oriundo do período 

iluminista, defensor do predomínio do pensamento racional sobre o sensível. Alerta 

para o fato de que a racionalidade excessiva provoca a fragmentação, a divisão do 

homem e argumenta que a atitude de valorizar unicamente a razão não condiz com a 

história do homem. Esclarece que não é possível analisar o homem simplesmente 

pelo viés da razão homo sapiens. Avaliar dessa forma é negligenciar a sensibilidade, 

a afetividade do homo que além de sapiens é também demens.  
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Para ocorrer a unidade do homem é premente a religação dos saberes. A visão de 

totalidade da vida implica em diversidade, e essa por sua vez nos leva à 

complexidade. A transdisciplinaridade integra o homem na sua totalidade como ser 

humano, como parte da natureza e como ser racional e cultural. A preocupação em 

investir na compreensão da trama da vida não é uma inquietação dos filósofos e 

cientistas da atualidade, vem da antiguidade com Xenófanes há 500 a.c: “Os deuses 

não nos revelam tudo desde o início, (...) Quanto à verdade, nenhum homem 

conhece. E, mesmo se por acaso pudesse anunciá-la. Ele próprio não poderia ter 

certeza, pois tudo é apenas uma teia de suposições entrelaçadas, ou trama de 

adivinhações.” 

Entender a vida como uma “teia de suposições entrelaçadas” é o foco da 

transdisciplinaridade e dos pensadores escolhidos. Reiteramos que quando 

investimos na sensibilidade procuramos a unidade entre razão e emoção e, em 

momento algum, abandonamos a racionalidade. Nossa preocupação é com o todo e 

está pautada na complementabilidade entre o homo sapiens sapiens e o demens. 

Prigogine, por sua vez, acredita na criação de um novo futuro pelo viés da incerteza 

e por meio da criatividade. O viés determinista é programado aprioristicamente e não 

permite liberdade e criatividade.   

Com os mesmos propósitos dos teóricos da complexidade, voltamos no tempo e 

encontramos Peirce que, já no século XIX, questionava: 

Por que o homem, um ser no qual o impulso natural está primeiro na sensação, depois 
na razão, depois na imaginação, então no desejo, então na ação, teve de parar na 
razão, como ele tem feito há 2.500 anos? Isso é inatural e não pode durar. O homem 
deve continuar para usar todos esses poderes e energias que lhe foram dadas, a fim 
de que ele possa imprimir a natureza com seu próprio intelecto, conversar com a 
natureza e não meramente ouvi-la. (apud Vieira. 2008:102) 

 

Peirce parte da idéia de ciência como coisa viva e procura uma lógica inerente a 

todas as ciências. Ao encontrar a lógica pesquisada cria uma estrutura em que as 

ciências dialogam, em virtude da inter-relação existente. A semiótica – estudo dos 

signos – entende que todo pensamento é feito por meio de signos. E se o 

pensamento é guiado por signos, o fundamento do signo, não será outra coisa que 

outro signo. Esse dinamismo cria uma cadeia sígnica evolutiva, na qual os signos 

crescem e se multiplicam constantemente. A ciência vista como coisa viva caminha 
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na direção da multi, inter e transdisciplinaridade e dialoga com os teóricos da 

complexidade que lutam pela religação dos saberes. A religação dos saberes 

entende que as ciências duras e as humanas não podem ser estudadas 

separadamente, pois o homem e uno. Peirce explica: 

É obviamente importante que nossa noção de ciência seja uma noção de ciência como 
coisa viva e não uma mera definição abstrata. Não nos esqueçamos de que a ciência é 
uma busca realizada por homens vivos e sua característica mais marcante é que 
quando ela é genuína está permanentemente em um estado de metabolismo e 
crescimento. (...) Verdades totalmente determinadas são catalogadas e colocadas em 
prateleiras nas mentes dos cientistas onde elas possam estar ao alcance quando for 
necessário utilizá-las à sua conveniência – enquanto a ciência propriamente dita, o 
processo vivo, ocupa-se principalmente de conjecturas que estão em processo de 
serem estruturadas ou testadas.  (1983:139-140) 

Morin ao defender o homo sapiens demens propõe que haja a quebra das fronteiras 

entre as disciplinas. Incentiva o olhar extra disciplinar com o intuito de reformular o 

pensamento e fazer dialogar arte e ciência. Defende o amor como uma totalidade 

por aglutinar loucura e sabedoria.  

3 – Natureza e Tecnologia construindo o Futuro 

A preocupação com a natureza não é recente, vários pensadores e artistas já se 

engajaram nessa luta. No passado o discurso do Cacique Seattle, 1855, procurou 

chamar a atenção, sem sucesso, sobre a transitoriedade da vida. As palavras do 

Cacique não foram ouvidas, no entanto, hoje elas podem ser defendidas e 

entendidas. Um grande exemplo de ação no tempo é o filme “Avatar” de James 

Cameron que concretiza em uma mídia digital o discurso de Seattle. O filme mostra 

de forma contundente a luta em defesa da natureza. Cameron transforma um 

discurso, que acreditamos que ele tenha tido contato, em ação/poesia, por meio da 

tecnologia.  

Em entrevista a Revista Veja, Cameron disse que fez o filme para lutar contra a 

destruição da natureza e confessa que sempre teve uma relação paradoxal com a 

tecnologia, pois sente amor e, ao mesmo tempo, ódio pelas novas técnicas. No 

entanto, adverte que não se pode achar a tecnologia ruim, pois essa tem a 

possibilidade de salvar o mundo.  

Acreditamos que Cameron esteja correto e sabemos que a tecnologia é neutra. Ela 

não é nem Deus e nem Demônio, cabendo unicamente aos homens as 
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responsabilidades pelos diversos usos. Uma questão é pertinente: Como inserir a 

tecnologia no seio da vida? Confiamos que por meio da comunhão entre a técnica e 

a sensibilidade possamos vislumbrar uma luz no horizonte. Precisamos ter fé que a 

tecnologia possa desenvolver relações afetivas e visões diferenciadas na sua 

relação com o homem a natureza e a vida.  

É possível entender o medo do homem frente a novas invenções! A descoberta da 

fotografia provocou temores nos artistas, pois esses acreditavam que perderiam 

suas funções para uma simples máquina, no entanto, em pouco tempo, viram as 

benesses da nova invenção. Esse novo invento foi uma expansão da visão e 

possibilitou que os artistas captassem detalhes que os olhos perdiam. A máquina 

fotográfica teve a grande qualidade de expandir a visão. O filosofo Michel Serres 

afirma que tudo que se perde com as mudanças, se ganha de forma diferente, daí 

ter se tornado um otimista convicto. Ao falar sobre a transição do ancestral do 

homem, explicou que no momento em que o homo ficou em pé e liberou as mãos é 

que começou a criar pequenos utensílios. 

Outra vertente otimista vem de Antoine de Saint-Exupéry, ao refletir sobre os 

homens em contato com as tecnologias, mostra que as invenções aparecem no 

início como um simples diferencial prático, mas com o tempo adquirem uma 

potencialidade de análise e reflexão sobre a vida. As máquinas têm a capacidade de 

transformar nosso olhar em relação a nós mesmos e ao mundo. Se Saint-Exupéry 

está correto, em acreditar na possibilidade das máquinas ajudarem ao homem a se 

reconhecer, podemos ter esperança que no futuro próximo as descobertas 

científicas, existentes e futuras, permitam uma mudança nos comportamentos e no 

afloramento da sensibilidade. O nosso intuito é investir na prática constante da 

sensibilidade e do amor. E pelo fato de estarmos em uma faculdade de arte, que 

forma professores de sensibilidade, acreditamos piamente que o posicionamento de 

nossos professores frente aos alunos possa colaborar na construção de um novo 

amanhã.  

A ação conjunta da arte e da ciência pode propiciar a difusão do amor coletivo. 

Defendemos e esperamos com fé que Saint-Exupéry esteja correto em relação ao 

poder da tecnologia como responsável por novas visões nos homens. Vislumbramos 

a possibilidade de um maior entrosamento entre os indivíduos ao lermos a 



3613 
 

 

reportagem: “Robô - Mais Emoção”, na qual o humanóide Kobian foi criado para 

expressar as emoções humanas como: tristeza, repulsa e surpresa. Uma máquina 

sentimental nos permite acreditar que é possível que o contato dos humanos com 

essas máquinas possam desenvolver uma maior afetibilidade. Enfatizamos que nós 

humanos, nem todos, em busca de um determinado “progresso” nos tornamos, 

também, máquinas e que essas, por serem o resultado de nossos medos e 

esperanças, têm o poder de nos fazer pensar sobre nós mesmos. A criação dos 

diversos maquinários tem como molde o próprio homem frente ao espelho, portanto, 

podemos ter esperança que uma máquina sensível consiga modificá-lo. Além do 

mais, o contato com nossos inventos têm uma função recursiva, nós modificamos e 

somos modificados por nossas criações. 

O que defendemos é a possibilidade da correção de nossa indiferença em relação à 

falta de amor, a partir de máquinas emocionais. Quem sabe o contato dos humanos 

com robôs sentimentais ajude o homem a se conhecer como ser sensível? Outro 

exemplo pertinente vem do filme Inteligência Artificial, que enfatiza o amor 

incondicional de um menino máquina por sua mãe humana. No desenrolar da 

história fica nítida que a capacidade humana de amar é muito inferior a da máquina. 

Esse filme nos permite refletir e esperar que os humanos possam aprender a amar 

com a mesma intensidade que um robô. 

A cada momento novos robôs com inteligência artificial estão surgindo para aliviar a 

solidão humana. Paro, robô em forma de bebê foca está sendo usado em asilos 

como companhia para idosos. O pequeno robô agita-se quando acariciado, pisca 

quando luzes são acesas, abre os olhos com barulhos e chora quando tratado com 

rispidez. Paro é movido por dois microprocessadores que ajustam seu 

comportamento com a ajuda de múltiplos sensores distribuídos ao longo do seu 

corpo que monitoram som, luz, temperatura e toque. 

A compreensão da união entre homo sapiens e demens é fundamental na busca de 

um futuro melhor. Daí acreditarmos que a arte, a ciência e a sensibilidade 

construam um percurso mais humano, voltado para a qualidade de vida e poesia.  
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4 – Arte Linguagem Poética e Prosaica 

Morin entende que o homem ao criar a linguagem fez uma divisão interessante, uma 

das linguagens é racional, prática e a outra é poética e simbólica. A linguagem 

poética é um estado de sonho e de imaginação. As duas linguagens completam o 

homem, pois este é revestido com um único tecido que o integra. Adverte que “A 

linguagem humana não responde apenas a necessidades práticas e utilitárias. 

Responde a necessidades de comunicação afetiva.” (2002:53)    

Na mesma direção de Morin, Viktor Chklovski defende dois tipos de linguagens, a 

prosaica e a poética. A primeira é ligada ao objetivo e as certezas, enquanto que a 

segunda caminha na direção do devaneio e da liberdade de produzir o novo. A 

linguagem poética tem como alvo criar uma percepção particular do objeto é o 

processo da individualização, do olhar primeiro e de descobertas, enquanto que, a 

linguagem prosaica é automatizada. Essa ultima tem como processo não investir na 

visão e, sim, no que já é conhecido e reconhecido. A linguagem prosaica se 

contenta com a mesmice e a economia da reflexão. A linguagem poética, ao 

contrário, remete as descobertas a percepções diferenciadas, ao quebrar o 

automatismo gerado pela correria do cotidiano. A linguagem poética investe no ato 

de refletir e não se limita à economia de pensamento. 

Os indivíduos, em virtude da velocidade da vida, perdem o olhar crítico e olham para 

os objetos e para a vida de forma alienada, superficial e automatizada. Chklovski 

aponta para a necessidade do uso da linguagem poética e da ação do artista para 

motivar o público:  

A finalidade da arte é dar uma sensação do objecto como visão e não como reconhecimento; 
o processo da arte é o processo de singularização dos objectos é o processo que consiste em 
obscurecer a forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O acto de 
percepção em arte é um fim em si e deve ser prolongado; a arte é um meio de sentir o devir 
do objecto, aquilo que já se „tornou‟ não interessa à arte. (...) Os objectos várias vezes 
percepcionados começam a ser percepcionados por um reconhecimento: o objecto encontra-
se diante de nós, nós sabemo-lo mas já não o vemos. (...) O processo de singularização em 
L. Tolstoi consiste no facto de ele não chamar o objecto pelo nome, mas em o descrever 
como se o visse pela primeira vez.  (1999: 81-82). 

 

A intenção de Chklovski é despertar o olhar primeiro do publico. É investir na ação 

do artista para transformar a recepção, pois a vida agitada transforma os indivíduos 

em robôs. Cabe, portanto, ao artista evitar o automatismo presente na recepção. Ao 
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despertar o publico de sua alienação, o artista investe em novos hábitos e ações 

frente à vida. A linguagem poética investe em uma percepção demorada, fruto de 

algo novo de algo estranho e faz com que ocorra a reflexão desejada.  

A linguagem poética é a arma do artista que se utiliza da sua porção demens com o 

intuito de completar um homem fragmentado. O artista deve provocar na recepção a 

percepção demorada, o olhar primeiro com o intuito de chocar e conseguir reflexão.  

O contato com a obra, com o fenômeno que se apresenta pela primeira vez é uma 

fonte de aprendizado. Peirce, ao falar sobre a percepção, explica: “É através de 

surpresas que a experiência nos ensina tudo aquilo que condescende a ensinar-

nos.” (1983:21) Dessa forma, os artistas munidos de linguagens comungam com 

alguns pensadores a visão de preservar e construir outro futuro. Artistas e 

pensadores convergem à noção de arte/vida e de estética/ética.  

Os artistas criam objetos artísticos, poéticos que têm o poder de fazer o receptor 

sentir, fruir e se extasiar quando defrontado com ele. A ação de usufruir a obra de 

arte é uma ação natural e tem a capacidade de despertar sensações instintivas e 

profundas. Quando o objeto artístico se apresenta ao receptor, inunda seu corpo e o 

mantém vivo. Mesmo a obra de arte mais estranha provoca reações de vida. O estar 

vivo é reagir é movimento. Discorrer sobre os efeitos profundos da arte, explicar de 

forma segura, o poder do objeto artístico ao estimular o homem, é uma tarefa árdua, 

complexa e fadada a erros se houver a intenção de encontrar uma definição precisa. 

A ambigüidade é a chave do objeto artístico.  

Agir com amor ao próximo, agir de forma estética tem a mesma força que um objeto 

de arte, pois inquieta o interior mais profundo dos homens e servem de sementes de 

informação para futuros atos. É bem provável que o ato de amor seja regido por 

sentimentos estéticos, uma vez que está impregnado de qualidade de sentimento. O 

artista ao criar está preocupado em propor visões e abrir os olhos do público aos 

sentidos, a sensibilidade.  

Peirce afirma que a estética, juntamente com a ética e a lógica são responsáveis 

pela busca de um ideal admirável e Morin ao explicar o amor, questiona: O que é o 

amor? “É o ápice da união entre loucura e sabedoria.”(2002:28) Os dois pensadores 
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abrem caminhos para ações de sensibilidade movidas pelo amor na construção do 

amanhã.  

 

5 - Inconclusão e Utopia na Construção do Futuro 
 
Ressaltamos que a criatividade defendida por Prigogine, Morin e Peirce não é uma 

estética isolada, está apoiada na ética e inclui a relação do homem com a vida. 

Prigogine aponta para a criatividade como descoberta, construção e novos 

direcionamentos e critica a ciência tradicional por ser determinista e inviabilizar 

mudanças de rumo advindas do contingente, do inesperado. Na semiótica, de 

Peirce, a ética não se separa nem da estética e nem da lógica o que configura a 

totalidade. Morin defende a emergência da antropoética, que, segundo ele, seria um 

manifesto para a conduta ética assumir o destino humano. Os três teóricos 

defendem, em suma, uma nova postura do homem por intermédio da comunicação 

sistêmica e da inter-relação entre os subsistemas. Em Peirce a estética representa o 

sentimento, a ética a ação e a lógica o pensamento. O sentir, o agir e o pensar não 

se separam e constituem a soma do individuo a unidade. O importante é refletir 

sobre a criatividade pelo caráter de descoberta, da indeterminação e da incerteza. A 

união da arte e da ciência são os pilares de novas atitudes na busca de um futuro 

diferente. Não podemos esquecer que tanto a arte quanto a ciência possuem a 

liberdade em dialogar com a vida e produzir diferenças, sendo o grau de liberdade 

da primeira o diferencial no caminho do novo. Ressaltamos que tanto a arte quanto a 

ciência contêm no seu âmago a preocupação com a realidade e com a projeção do 

futuro. 

Estamos cientes que não temos respostas e nem soluções predeterminadas. Nosso 

percurso é permeado pela utopia, pois não queremos um caminho pré-resolvido ou 

definido a priori. Investimos em um caminho dinâmico que se recrie a cada passo 

dado. Não queremos que a nossa utopia, se é possível dizer nossa, se transforme 

em função utópica, pois na história temos muitos exemplos de aplicações “utópicas” 

de forma tirânica. Não queremos ver engessada a utopia inicial, nem que ela adquire 

força de imposição. Investimos em um ideal inatingível em virtude de sua liberdade.  

Os pensadores descritos aqui pregam a incerteza nas ações criativas. Os devaneios 

são fruto da liberdade de agir sem a certeza das respostas absolutas. No entanto, 
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como pesquisadores e professores de arte levamos nossas duvidas, nossos sonhos 

e incertezas aos nossos alunos. Temos muitas esperanças! 

Nesse sentido, Michel Serres afirma que sem utopia não há evolução e responde a 

uma pergunta sobre a utopia da globalização do conhecimento:  

Não há progresso sem utopia. A maioria das grandes descobertas ou a maioria dos progressos 
locais que fazemos vem, sem dúvida, do sonho de alguém que nos precedeu, como uma 
espécie de utopia. Acontece que, na tradição filosófica, todos os grandes filósofos 
globalizaram o saber.  (...) A Enciclopédia, no sentido do Iluminismo, no século XVIII, foi 
também uma tentativa de globalização do saber. Então, faço parte, embora seja utópico, de 
tal tradição e acredito que não se pode fazer filosofia sem ter uma sólida formação 
enciclopédica. Um filósofo deve empreender esses trabalhos um pouco heróicos e tentar, não 
se consegue isso todo dia, é claro..., mas tentar, em sua vida, trazer algo como uma idéia 
global do saber. Sim, acredito nisso, embora seja utópico. (Serres. Roda-Viva. 1999) 

 

 
Enfatizamos que as tecnologias provocam visões diferentes na sua relação com a 

vida. E na direção desse ideal escolhemos um percurso no qual convergem as artes, 

as ações, as ciências e a educação. Acreditamos que ao colocarmos nossos filhos, 

familiares, amigos e alunos frente a situações de amor à vida conseguiremos inseri-

los no caminho da defesa da própria vida. Devemos propor estranhamentos de 

atitudes e não acomodações.  

Viver é agir, é batalhar, é lutar para mudar as atitudes conformadas. Não se pode 

aceitar um comportamento passivo e alienado. Acreditamos na posição privilegiada 

da sensibilidade para promover mudanças. Asseveramos, novamente, que não 

estamos diminuindo a força da razão, mas procurando criar um diálogo permanente 

entre o sentimento e a razão, entre a porção sapiens e demens do homo. Utilizamos 

a conjunção e que é aditiva e aceita possibilidades e não a ou que é uma alternativa 

limitada de escolhas.   

Confiamos e agimos, como artistas, poetas e professores, para o surgimento de uma 

nova escola em que os professores dialoguem de igual para igual com os alunos, 

que mostrem a incerteza de atos e da vida e que discutam sobre a necessidade de 

amor a vida e ao planeta.  

Finalizamos com muita esperança nas ações para o futuro. Quem sabe o uso e o 

contato do homem com as máquinas de forma sensível possam contribuir para o 

surgimento de um novo humanismo? Um humanismo que não será definido a priori, 
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mas que será construído passo a passo. Um humanismo que leve em conta o homo 

sapiens demens que possui ao mesmo tempo sabedoria e loucura.  Um humanismo 

que não partirá de um homem que se julgue sábio e perfeito, mas de um homem 

cheio de sabedoria, de utopias e de fraquezas. Um humanismo preocupado com a 

preservação da vida, qualquer ser vivo. Um humanismo repleto de arte, de amor, de 

diversidade, ação e tolerância. 

Completamos nossa proposição utópica com uma poesia que mostra a função do 

artista na construção do futuro. E como artista entendemos qualquer pessoa que aja 

com amor e sensibilidade para salvar a vida e deixar o mundo melhor do que 

encontrou. 

Uma Proposta Para a Missão do Artista  
 
 

Estamos aqui reunidos 
para lutar pelo nosso espaço 

Nossa Terra 
Nosso lar 

A nossa luta não é com armas 
nem com palavras de ordem 

A nossa luta é com amor 
As nossas palavras 

não se perderão ao vento 
ecoarão em reflexões e ações 

As palavras sem ação podem ser 
bonitas, mas são incompletas 

Precisamos agir!!! 
Se os outros não entenderem nossos 

trabalhos  
Não importa!!! 

O importante é agirmos!!! 
Somos como as gotas d‟água que buscam 

o oceano para não morrer. 
Se o nosso trabalho não for reconhecido 

Não importa!!! 
Continuaremos mesmo assim a lutar 

por ele. 
O artista tem o dom de sofrer pelo amor 

e a arte é o amor a vida 
O artista tem a capacidade 

de lutar por seu espaço com amor 
de dedicar sua vida ao amor 

O artista tem como meta 
deixar o mundo com mais amor 

Se ele não conseguir 
Não importa!!! 

Ele agiu!!! 
O importante é viver mergulhado 

nos seus sonhos e transbordar de amor sua vida  

 para melhorar a humanidade!!! 
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