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SOBRE EDUCAÇÃO Ε MODERNIDADE 

Antenor Amâncio Filho 

Refletir sobre o Estado, enquanto construção de uma ordem política regulado

ra das relações em sociedade, implica, fatalmente, buscar compreender o surgimento e 

o desenvolvimento da sociedade com suas intrínsecas relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais. 

Obriga, assim, a procurar conhecer o conjunto de diferentes teorias sobre ori

gem e fundamentos do Estado, que abrange desde as que o fundam na autoridade 

divina às que o concebem "como produto da deliberação racional dos homens, 

através de um pacto coletivo, resultado do consenso ou da renúncia dos indivíduos" 

(Ferreira, 1993:27). Concebidas em diferentes épocas, essas teorias, ainda hoje, são 

discutidas e interpretadas. 

Ao longo da história, pensadores e estrategistas políticos vêm-se dedicando a 
pensar o processo de construção do Estado, debatendo e lançando idéias com o in
tuito de contribuir para o surgimento de uma ordem política, com amplitude sufi
ciente para contemplar as aspirações e necessidades do conjunto da sociedade. 
Desde Platão, na antiga Grécia, essa preocupação tem-se firmado na trajetória do 
homem. Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Marx são alguns desses pensa
dores que organizaram determinadas concepções de Estado e cujas idéias transcen
deram o período histórico em que foram formuladas. Todos eles buscaram, ao lado 
de uma visão de Estado, uma concepção de natureza humana e da sociedade em 
geral. Desse modo, 

a reflexão sobre a gênese do Estado moderno é, nos clássicos, o caminho 
de uma ampla reflexão sobre a gênese da sociedade moderna. Mais do 
que uma imagem restrita sobre a ordem política, eles nos oferecem, cada 
qual a seu modo, uma concepção sobre os indivíduos, a propriedade, a 
desigualdade, a religião, a moral etc. (Weffort, 1991:9) 

Nessa trajetória, configura-se o denominado "Estado social", "concebido como 
solução política para as contradições sociais" (Offe, 1991:114), instituído com o sen
tido de evitar conflitos e prevenir riscos de perdas - econômicas e sociais - inerentes 



às sociedades de mercado. Seu desenvolvimento e fortalecimento ocorreram a partir 
da segunda metade da década de 40 (período do pós-guerra), como resultado de 
uma combinação de forças - diversas em cada país, como o reformismo social-de¬ 
mocrata, o socialismo cristão, as elites esclarecidas da política e da economia, os sin
dicatos - que, unidas, "lutaram por sistemas cada vez mais amplos de seguro social 
obrigatório, leis de proteção ao trabalho, salários mínimos, ampliação de instituições 
de saúde e de educação e a construção habitacional subvencionada pelo Estado" 
(Idem, p.123). 

Essa conformação de forças heterogêneas pode ser explicada pela forma de or

ganização política desse tipo de Estado, marcado pelo exercício de uma multiplici

dade de funções e pela capacidade de servir a objetivos diferenciados. Ε papel do 
Estado regular, controlar e subsidiar interesses especiais - como o patrocínio de pes

quisas e a criação de leis e regulamentos para as áreas da educação, saúde, informa

ção, relações de propriedade etc. - , fornecendo ainda suporte para a produção de 

bens considerados essenciais ao desenvolvimento econômico e, em conseqüência, 

promover melhoria das condições de vida do conjunto da população, em seus di

versos segmentos. 

Hoje - e num movimento que ganhou impulso na década de 70 em decorrên

cia de violenta crise econômica de alcance mundial - , esse modelo de Estado vem-

se tornando objeto de questionamento, de crítica e de conflito político, ocasionando 

uma crescente falta de credibilidade em sua eficácia e eficiência. 

Na discussão sobre a necessidade de renovar o Estado, colocam-se, de um 
lado, defensores de doutrinas econômicas neoclássicas e monetaristas, que impin
gem ao Estado social as causas do agravamento de conflitos da sociedade de merca
do, atribuindo à ação desse Estado sobre a economia dificuldades que, na realidade, 
são inerentes à própria dinâmica da economia capitalista; de outro, observa-se uma 
crítica de cunho socialista, segundo a qual o Estado social "seria antes um meio para 
estabilizar a sociedade capitalista do que um passo para transformá-la" (Idem, 
p.125). Nesse sentido, o Estado seria ineficaz por não eliminar necessidades e carên
cias. Ele apenas criaria mecanismos para compensar o não-atendimento a tais de
mandas, isto é, de maneira geral, as ações estatais de caráter intervencionista no 
campo social possuiriam feição emergencial ou recuperadora, deflagradas apenas 
para enfrentar ou superar situações-limite. Esse modo de o Estado atuar é atribuído à 
sua estrutura burocrática - especialmente onerosa - , por meio da qual presta seus 
serviços, e ao fato de o poder de imposição legal e efetiva do Estado ser reduzido 
ante o poder econômico centrado na esfera dos mercados e da propriedade priva
da. A crítica é reforçada pela compreensão de que a função de controle político-
ideológico praticada pelo Estado impediria "a formação de um entendimento 
político que compreenda a sociedade globalizadamente como uma totalidade a ser 
transformada" (Idem, p.125). 

Nessas circunstâncias, questionar o papel do Estado, que hoje enfrenta grave e 
profunda crise em relação à sua concepção e identidade, produz evidentes reflexos 
em todas as áreas de sua atuação e ingerência. A internacionalização da economia 
compele os países a uma revisão de suas políticas nacionais, com as aspirações/reali
zações pessoais se referenciando não mais no plano do trabalho, mas no de consu¬ 



mo, sob o pressuposto de que o ser humano deva encontrar e afirmar sua própria 

identidade individual, elevando-a acima de um pretendido bem-estar coletivo. Nes

sa perspectiva, em que "os indivíduos se hierarquizam segundo o valor de seus or

denados e tudo aquilo que estes possam comprar como símbolo de diferenciação" 

(Giannotti, 1995), não é suficiente criticar a estrutura e o funcionamento do sistema: 

é preciso contrapor a esse mesmo sistema propostas específicas e consistentes de 

um modelo social alternativo. 

A definição e a clareza quanto à modalidade de Estado que se almeja devem 

estar norteadas pelo debate e enfrentamento de conflitos éticos instalados na socie

dade, para os quais vem contribuindo a tênue fronteira estabelecida entre as esferas 

pública e privada que, em algumas circunstâncias, nitidamente se imbricam. O Esta

do deve ser renovado, redimensionado, moldado, sobre uma base ética que repre

sente a lógica e a primazia do comum, do coletivo, posicionado acima de 

concessões e privilégios individuais ou de interesses apenas de determinados seg

mentos sociais. Nesse cenário, "o dilema de nossa modernidade não é acabar nem 

com o mercado, nem com o Estado, mas de democratizar os dois e, portanto, o de 

submetê-los ao controle da sociedade civil segundo princípios, valores e leis comuns 

a todos" (Souza, 1992). 

Como é possível depreender em face da literatura existente sobre o assunto, 

hoje se desenvolve a procura por teorias que melhor possam definir, explicar e, mais 

ainda, explicitar um Estado capaz de constituir-se e de estruturar-se como um orga

nismo eficaz e eficiente pela adoção de políticas públicas consistentes e factuais. 

Este processo apresenta variações em aspectos ideológicos que, quando cotejados, 

caracterizam os diferentes modos de configurá-lo e que refletem/traduzem um em

bate permanente de forças à procura de hegemonia. 

Dois pontos, porém, parecem comuns a esse conjunto de teorias: o papel des

tinado e a ser assumido pelo Estado, isto é, a que interesses ideológicos o mesmo 

deve conformar-se; e o componente econômico como fator decisivo e mesmo pre

ponderante em muitos casos, nessas formulações. 

Dentre aqueles que se propuseram repensar o Estado por uma ótica mais 

abrangente, atribuindo-lhe dimensão mais ampla, cabe destacar o trabalho desen

volvido por Gramsci. 

Centrar suas reflexões na interveniência de outros fatores que não aqueles de 
estrito vínculo à estrutura econômica - questão central para Marx, Engels e, mais tar
de, Lenin - permitiu a Gramsci atentar para a importância de elementos da esfera 
da subjetividade, seja para a emergência de situações revolucionárias, seja para a 
perpetuação cotidiana da ordem social. 

Se em Marx a sociedade civil é revelada enquanto o conjunto das relações 
econômicas capitalistas, identificada com a base material, com a infra-estrutura eco
nômica, Gramsci a situa como uma esfera da superestrutura, posto que, em sua teo
ria ampliada do Estado, este comporta a sociedade política e a sociedade civil, que 
atuam e interagem em movimento contínuo. 

A sociedade política - Estado em sentido estrito ou Estado-coerção - é então 
formada pelo conjunto dos mecanismos por meio dos quais a classe dominante de¬ 



tém o monopólio legal da repressão e da violência (governo, Forças Armadas e poli

ciais, tribunais, prisões); a sociedade civil, "pelo conjunto das organizações respon

sáveis pela elaboração ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, 

as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organi

zação material da cultura" (Coutinho, 1981:91). As duas esferas - ou momentos - se 

distinguem tanto em relação à sua função na organização social e na reprodução das 

relações de poder, quanto por possuírem materialidade própria, representada, res

pectivamente, pelos "aparelhos coercitivos do Estado" e "aparelhos ideológicos do 

Estado", retratados sob formas de instituições distintas e especializadas. 

Gramsci estabelece o conceito de sociedade civil a partir da compreensão de 

que o Estado não é o momento último do movimento histórico, mas uma instituição 

transitória que pode ser superada em decorrência da transformação da sociedade. O 

Estado não como um fim em si mesmo, mas como instituto da sociedade civil que o 

condiciona e regula. 

Nesse horizonte, a escola se coloca, para Gramsci, como o instrumento mais 

adequado à formação do homem, com a educação técnica constituindo a base des

se processo. Uma escola não-fragmentada, não-fragmentária, mas unitária, na qual a 

aprendizagem não se caracterize pela dicotomia entre intelectual e manual, entre 

pensar e fazer, tendo como objetivo o homem integral e, em conseqüência, uma so

ciedade totalizante. Essa formação deve possibilitar a esse indivíduo "orgânico" de

sempenhar, com eficiência, uma comprometida atividade técnica e política, e ser 

capaz de "assumir todas as funções de uma sociedade integral (tanto econômicas 

quanto políticas e culturais). A hegemonia real, a capacidade de dirigir de maneira 

orgânica, e não administrativa e burocrática (...) depende disso" (Buci-Glucksmann, 

1980:57). A escola proposta por Gramsci é urna instituição imersa na sociedade, é 

parte do seu aparato cultural; uma organização que une a formação humanística 

concreta e a atividade prática, preparando o homem para exercer com liberdade 

criadora suas funções sociais. 

Vista dessa forma, a educação pode ser concebida como um processo que as
sume formas múltiplas, devendo ser apreendida como uma dimensão de outros pro
cessos sociais globais. Quando tomada como modus social específico que se 
desenvolve na escola, a educação não pode implicar/significar redução da abrangên
cia da dinâmica educacional e, em especial, não podem ser desconsideradas as co
nexões histórico-sociais que, necessária e obrigatoriamente, ela estabelece com a 
configuração estrutural do conjunto da sociedade. A escola contribui para legitimar 
o conhecimento novo, sendo agente no processo de criação e recriação de cultura, 
tornando-se fundamental atentar para "as conexões que existem entre as práticas 
pedagógicas e curriculares internas das escolas e as estruturas 'externas' de domina
ção da sociedade" (Apple, 1989:57). 

O educador, como agente/sujeito dessa dinâmica, precisa estar consciente tan
to da amplitude quanto das limitações de seu papel e deve procurar equacioná-lo às 
necessidades sociais do mundo moderno. Mundo que, no estágio atual, vem se ca
racterizando por rápidas, constantes e incisivas mutações que trazem, para o ho
mem, situações de perplexidade e de novas contradições em seu cotidiano de vida. 



Antes de tudo, é preciso entender que: 

as estruturas de exploração e de dominação de classe, raça e gênero não 

estão fora da escola, no abstrato, numa 'coisa' chamada economia. Elas 

nos rodeiam. Nós as experienciamos em nossas práticas e discursos coti

dianos, nas famílias, nas escolas e nos trabalhos que as constituem. 

(Idem, p.184) 

Propor-se enfrentar o desafio é também se aperceber de que todo movimento 

que possui a mudança por horizonte revela dois componentes impulsionadores: in

quietude e ousadia. Inquietude que conduz a análises, questionamentos, elaboração 

de estratégias e configuração de alternativas que se contraponham ao estabelecido; 

ousadia para apostar na possibilidade e no risco da mudança, na convicção de que 

ela é produto de uma vontade e de uma prática coletiva cotidiana. Torna-se funda

mental que cada indivíduo alcance a compreensão exata de sua capacidade de par

ticipar e de contribuir ante a necessidade e urgência da ruptura e da mudança que 

vise a transformar uma sociedade excludente, firmada sobre um largo contingente 

de despossuídos, numa sociedade mais fraterna, mais igualitária, menos perversa. 

As duas características citadas - inquietude e ousadia - devem nortear o re

pensar de uma escola diferente da atual, que atenda os desafios que a busca da mo

dernidade vem colocando para o conjunto da sociedade. Uma escola que cultive -

e deve arrojadamente manter - a marca do desafio e a coragem da aventura, o que 

deve fazê-la escapar de padrões, de formalismos, de dogmas absolutos, de paradig

mas travestidos em verdades incontestes. Uma escola que exercite a dúvida e na 

qual se respeite e incentive, ao máximo, a pluralidade de conceitos e de opiniões 

dos que nela atuam, para que o conhecimento produzido e as ações empreendidas 

se realizem com a participação de um coletivo solidário, consciente de seu compro

misso social e de seu papel de sujeito crítico. Uma escola em movimento constante, 

atenta ao novo, que arrisque indagar-se de forma contínua, que jamais estará conso

lidada porque isto representaria contrariar a sua própria razão de ser, a sua própria 

história. Uma escola que se configure pelo caráter orgânico de suas ações, via estrei

ta articulação, compartilhada, das diferentes atividades que nela se localizem. Para 

tanto, há que se instituir, e de maneira democrática, um amplo processo de reflexão 

e debates sobre o papel reservado à educação em um contexto que se transmuda a 

cada dia, no qual o desenvolvimento da ciência e da tecnologia aguça a crise de um 

processo educacional assentado ainda na dicotomia de funções manuais e intelec

tuais. 

C o m o afirma Kuenzer (1989): 

a modernidade, caracterizada pelo avanço científico e tecnológico, pela 
expansão dos meios de comunicação, pela generalização do modo de vida 
urbano, pelas pressões pela democratização, traz novas formas de relação 
entre ciência e trabalho, (p.23) 

A variedade e velocidade de acontecimentos e descobertas que vêm condu
zindo/moldando feição nova para o planeta contemplam significativa gama de variá
veis, onde se destacam os avanços técnicos obtidos pelo homem. Dentre eles, 



podem ser citados os que vêm ocorrendo no campo da engenharia genética (pesqui

sa e desenvolvimento tecnológico para uso médico e industrial a partir do seqüen-

ciamento do DNA, a molécula que contém as características hereditárias de todo ser 

vivo); no campo da informática (inserida e atuante em praticamente todas as esferas 

do saber e que pode servir tanto como fabuloso mecanismo facilitador da socializa

ção do conhecimento, como poderoso e fantástico instrumento de controle e poder 

sobre a sociedade) e, por último, no campo da física (revelando novos materiais, em 

que se incluem o laser e os supercondutores, com potencial de aplicação aparente

mente ilimitado). 

Tais avanços vêm colaborando, de modo inexorável, para alterar as relações 

sociais e de produção, contribuindo para que se façam mais visíveis as contradições 

internas de sistemas político-econômicos vigentes. A velocidade dessas mudanças e 

a forma como são geradas e acolhidas têm como resultado um cenário de flagrantes 

alterações geográficas, econômicas, políticas e sociais que, por sua vez, favorecem 

uma contundente crise de caráter cultural, que reforça o questionamento de valores 

e aponta para um repensar dos padrões éticos que norteiam o convívio humano. 

Contexto que corrobora a urgência de um reposicionamento da educação, para que 

esta se efetive como "um processo de cultivo ou de cultura, que a faz ser sempre 

algo em permanente mudança, em permanente reconstrução" (Teixeira, 1973:284), 

no qual devem ser abrigadas e desenvolvidas, sempre, novas descrições e análises, 

assim como tratamentos diferenciados, em função do surgimento de conhecimentos 

novos que interferem na dinâmica social. 

Se por um lado pertencemos a uma época em que inúmeros fatores "desorde

nam" a suposta previsibilidade de uma trajetória anunciada, na qual a ocorrência de 

rupturas se apresentava como algo distante e, em certos casos, até mesmo inconce

bível, por outro os mesmos e variados fatores que revolucionam o estabelecido con

têm o germe que deve desafiar e instigar nossa capacidade de refletir sobre 

possibilidades e perspectivas para um viver social futuro menos desigual e mais soli

dário. Futuro a ser construído a partir da assimilação, reflexão, questionamento e 

proposições calcadas no entendimento da realidade objetiva em que nos inserimos, 

com base na qual deverão ser formuladas propostas estratégicas consistentes e factí

veis, visando transformar essa mesma realidade. 

Tais estratégias e propostas devem resultar em adesão e fortalecimento da so
ciedade civil, objetivando a consecução de amplo e transformador projeto político 
que reivindique um País diferente do atual, em razão de radicais mudanças nas rela
ções sociais e de produção. No esforço conjunto para desenhar os caminhos do fu
turo, torna-se obrigatório incorporar a análise do papel da educação, que hoje 
enfrenta séria e aguda crise, em virtude, dentre outros fatores, de pronunciado dis
tanciamento, em sua prática, da realidade natural e social. A conjuntura atual obriga 
a encarar a educação sob um ângulo pelo qual os papéis do educador precisam ser 
redefinidos em termos de maior amplitude, responsabilidade e, especialmente, au
dácia. 

Nessa perspectiva de busca, é fundamental, para que se realize uma estreita 
vinculação entre educação e sociedade, que outras parcerias e compromissos sejam 
firmados, que a visão educacional tenha o horizonte alargado, que recentes e dife¬ 



renciadas temáticas sejam incorporadas aos currículos, proporcionando uma apren

dizagem que viabilize a apreensão de conhecimentos e saberes historicamente pro

duzidos e acumulados pela humanidade. Isto significa desenvolver um processo 

educacional cujo desafio reside em captar tendências e construir estratégias educati

vas que rompam com as atuais formas de produzir o homem, o trabalho, a vida enfim 

de maneira fragmentada. Um processo educacional que propicie a formação de 

pessoas capazes não apenas de dominar técnicas específ icas, mas detentoras 

de uma base de conhecimentos consol idada que as tornem competentes para 

resolver problemas, apreender novas técnicas, serem ágeis e diversi f icadas, 

c o m compreensão crít ica da real idade. 

Educar pessoas conscientes de seu papel social, com percepção macro dos 

problemas que afetam a humanidade no limiar de um novo século, representa pro

porcionar a cada indivíduo a oportunidade de assumir e exercitar uma postura que 

alie, de modo simultâneo, despojamento e rebeldia. Despojamento no sentido de 

humildade suficiente para realizar a autocrítica em relação ao próprio desempenho, 

reconhecendo limites e limitantes em sua forma de agir; rebeldia no sentido de se 

dispor a questionar e enfrentar dogmas, libertar-se de amarras socialmente impostas, 

revelar-se na coragem de ousar. Como ensina Buarque (1994:128), "o trabalho inte

lectual consiste na necessária e constante subversão dos conhecimentos, das teorias, 

métodos e conclusões do processo de apreensão da realidade". 

Essa "rebeldia transgressora" deve conduzir a educação para mudanças de 

forma e de fundo, buscando promover a inclusão e aprofundar o debate, nos es

paços escolares, de temáticas que, de maneira geral, encontram-se ausentes ou 

sendo abordadas de modo restrito ou superficial no atual "mundo escolar". Para 

que isto se dê, é preciso ter consciência da extensão da crise que nos desafia e 

que tipo de modernidade está sendo construída para o País: uma modernidade 

técnica ou uma modernidade ética. Optar pelo avanço da técnica se sobrepondo à 

ética ou, ao contrário, repousar a escolha no propósito de construir uma ética que 

vise superar as enormes desigualdades existentes, fazendo da técnica instrumento fa¬ 

cilitador para o surgimento de uma sociedade mais igualitária, é um conteúdo que 

deve perpassar todo o caminho da formação do homem. Em um país como o nosso, 

onde o moderno e o arcaico convivem de maneira flagrante e inusitada, é preciso 

estabelecer, com urgência e coragem, uma ligação, um elo solidário entre esse setor 

moderno e a massa de excluídos que se amplia. 

Como exemplos de algumas temáticas com as quais a sociedade hoje se de
fronta e que necessitam ser debatidas e esmiuçadas para tornar possível a constru
ção de uma modernidade ética - modernidade que reverta em benefício do 
conjunto da sociedade e represente bem-estar comum - , mencionam-se: a questão 
do equilíbrio ecológico (biodiversidade, desenvolvimento sustentável, poluição do 
ambiente); a produção de riqueza para poucos e a manutenção da miséria para 
uma maioria populacional; as modernas tecnologias e suas repercussões/conseqüên
cias/impactos nas relações sociais e de produção; a integração mundial pela infor
mação - "o mundo integrado culturalmente é um mundo desintegrado socialmente" 
(Idem, p. 15); política nacional e economia internacionalizada; a construção da ci
dadania; a cobertura de necessidades básicas para todos (igualdade de acesso à 



educação, à justiça, à moradia, ao transporte, ao lazer); o fenômeno das megalópo¬ 

les (violência urbana, favelização, subemprego); a redefinição do Estado e de suas 

políticas sociais. Inúmeras outras questões poderiam e deveriam integrar o cotidiano 

do universo escolar, contribuindo decisivamente para transformar em prática o dese

jo de uma interlocução permanente com as diversas dimensões da sociedade. 

A cada um de nós compete o esforço de superar as próprias limitações de indi

víduos historicamente construídos, numa sociedade que preza e impõe um existir 

fragmentado, parcializado e egoísta. Há que se entender a totalidade do homem e 

da sociedade, o que significa repensar a própria existência, despojar-se de precon

ceitos, renunciar a certezas cultivadas, absorver a relação dialética entre o individual 

e o coletivo. A transformação social repousa na ousadia de abrir-se para horizontes 

novos, para uma nova cultura, reconstruindo a si próprio e contribuindo, simulta

neamente, para mudanças que realizem o sonho de uma sociedade mais justa, de

mocrática e fraterna. 

Nesse sentido, a escola se distingue enquanto locus privilegiado de reflexão e 

construção de conhecimentos que visem estabelecer mecanismos que favoreçam a 

caminhada para um novo tipo de sociedade. Nela podem e devem ser gestadas 

grandes e fecundas proposições interpretativas do fenômeno escolar moderno, justi

ficando as esperanças políticas daqueles que consideram a escola não apenas como 

privilegiado espaço de materialização da ideologia dominante, mas um complexo 

local de relações contraditórias, onde se poderia lutar com mais vigor pelos interes

ses dos dominados e, nesta luta, contribuir incisivamente para a direção político-in¬ 

telectual no âmbito da sociedade civil, ou seja, procurar trabalhar o horizonte de 

uma nova hegemonia fundada em base social distinta da atual. 

No entanto e de maneira geral, a escola vem-se abstendo, se ausentando do 

debate mais aprofundado sobre grandes temas nacionais e internacionais. A perti

nência dessa discussão se torna mais aguda hoje, posto que vivemos uma forte crise 

do Estado, que possui como uma de suas causas a progressiva internacionalização 

da economia versus uma conflituada sobrevivência de políticas nacionais. Ε necessá

rio, portanto, que a escola estabeleça espaços e instâncias instauradoras de compro

metido e amplo debate sobre os problemas emergentes no interior da sociedade, 

promovendo a socialização do saber dessa e para essa mesma sociedade. Diferente 

do que vem sendo propalado na mídia, o "produto" da escola não é uma mercado

ria que se baliza em teorias de custo-benefício, mas sim a produção de conhecimen

tos que revertam em benefício para todo o conjunto da sociedade. 

As reflexões contidas neste texto merecem ser ampliadas e aprofundadas, mes
mo porque cada um dos pontos abordados não se posicionam de maneira isolada, 
mas se desdobram em múltiplas inserções e interseções com os demais. Todos e 
cada um deles compõem uma totalidade que nos inquieta e nos desafia, nos instiga 
e nos impulsiona a participar, a ousar o risco do inusitado. Ainda recorrendo a Buar-
que (Idem, p.5), " a mais sublime das aventuras é um mergulho na paixão". Os resul
tados "são imprevisíveis, a realização de um produto é irrelevante, o próprio 
mergulho é a razão de ser dele próprio". 
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