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O Segundo Uso do Debate 

Antonio Luiz Figueira Barbosa 

PREMISSAS 

A compreensão da realidade concreta, objetiva, pode resultar do uso de métodos 

diversos do observador, mas algumas técnicas ou procedimentos podem influir no resul

tado. Por exemplo, o intercâmbio de idéias com outros observadores pode contribuir para 

a percepção do fenômeno, mas também pode, contraditoriamente, conduzir o debate por 

caminhos inesperados, inclusive desviando da trilha pretendida pelo agente e confundindo 

o objeto - e pior, impossibilitando qualquer ação para mudar a realidade.

A percepção do real não é um fato lúdico, ou seja, não está restrita a si mesma. 

O homem busca conhecer o mundo não para assistir a ele, mas é imprescindível saber 

para transformar. Em outras palavras, o processo de conhecimento não nasce do abstrato, 

mas de uma questão concreta para a qual se necessita de uma resposta. Nesse contexto, 

em propriedade industrial, conforme numerosos trabalhos sobre a matéria, inclusive da 

Organização Mundial da Propriedade Industrial, a 'invenção' é uma nova solução para um 

problema técnico surgido na produção - ou, com licença aditamos, a busca de um novo 

produto para atender à demanda de mercado (ou criá-la). Em sucintas palavras: a resposta 

está presente antes da pergunta. Principalmente nas questões econômicas, não há teoria 

isenta dos interesses em contradição na sociedade, livre das ideologias - a questão precede 

e sobredetermina a resposta. Ou melhor: a pergunta é a sua própria resposta. 
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