
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
KASTRUP, V. Simpósio 3 — estratégias de resistência e criação. Competência ética e estratégias de 
resistência. In GUARESCHI, N., org. Estratégias de invenção do presente: a psicologia social no 
contemporâneo [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 120-130. 
ISBN: 978-85-99662-90-8. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org

 
 
 
 
 

Simpósio 3 — estratégias de resistência e criação 
Competência ética e estratégias de resistência 

 
Virgínia Kastrup 

>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



120 
 

Competência ética e estratégias de resistência  

Virgínia Kastrup  

Há tempos venho trabalhando sobre o tema da invenção, na interface 
entre as ciências cognitivas e os estudos da produção da subjetividade. 
Neste percurso, venho pensando a cognição como invenção de si e do 
mundo (Kastrup, 1999). A invenção não é um processo cognitivo especial, 
como a percepção, a memória, o pensamento ou a aprendizagem. É um 
modo de colocação do problema da cognição. Colocar o problema da 
cognição como invenção é conceber uma inventividade que permeia todos 
os processos cognitivos. Significa um giro na colocação do problema e 
mesmo uma outra política da cognição. A partir daí, falamos numa 
percepção inventiva, numa memória inventiva, num pensamento inventivo, 
numa aprendizagem inventiva.  

A invenção é definida como a potência que a cognição tem de diferir 
de si mesma. Não é marcada por leis e princípios invariantes, mas por esta 
potência de diferenciação de si. Não se trata de explicar a invenção pelo 
inventor. O sujeito não é a fonte do processo de invenção, é seu produto, 
um dos seus produtos — o outro é o próprio mundo. Nesta medida, é 
preciso começar pelo meio, pelo processo, pela ação de conhecer e não 
pelas extremidades, polos ou inventos. O importante é pensar a potência 
autopoiética (Maturana e Varela, 1980) que a cognição possui, ou melhor, 
potência de coengendramento, recíproca e indissociável, de si e do mundo. 
A noção de coengendramento indica a presença de uma circularidade, de 
um mecanismo circular, marcada por um ponto de indeterminação no seu 
interior. Uma espécie de incógnita habita o interior do círculo criador da 
cognição. Isto significa que a cognição, que definimos com Humberto 
Maturana e Francisco Varela (1990) como ação autopoiética — e não 
como representação — conduz a resultados que não podemos prever de 
antemão. Pois não há fundamentos. Nem o sujeito nem o mundo podem ser 
tomados como fundamentos da prática cognitiva.  

Vou retomar os pontos que destaquei até agora. A cognição não 
consiste na representação de um mundo pré-existente, mas é invenção de si 
e do mundo. Por outro lado, a invenção não está nas nossas mãos, pois 
falamos de um processo sem inventor, sem centro de controle. Por fim, não 
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sabemos previamente quais os inventos ou produtos emergirão deste 
processo, o que pode parecer pouco animador quando pensamos em que 
estratégias de resistência podemos estar propondo para a invenção do nosso 
mundo e do nosso presente. Diante da ausência de fundamentos, me parece 
oportuno falar aqui sobre o conceito de competência ética de Francisco 
Varela (1995) e por este caminho abordar a questão das estratégias de 
resistência e de invenção do presente. O que pretendo colocar é que o 
traçado das estratégias de resistência requer uma discussão sobre a ética e 
política da invenção. Ética e política que são imprescindíveis para evitar 
que o conceito de invenção não esconda e traga consigo uma posição 
relativista, ou mesmo niilista, presente na fórmula: tudo se equivale, pois 
tudo não passa de invenção.  

A obra de Francisco Varela no campo das ciências da cognição 
possui uma grande ressonância com a de Gilles Deleuze e Félix Guattari no 
campo dos estudos da produção da subjetividade. O ponto comum é a 
colocação do problema do sujeito e do objeto, do si e do mundo, do ponto 
de vista da produção. A subjetividade e a objetividade, o si e o mundo, não 
são entidades pré-existentes, mas são produzidos. Suas obras são elas 
mesmas, trabalhos de resistência em relação a posições hegemônicas nas 
suas respectivas áreas e neste sentido, elas devem ser tomadas como 
contribuições, ao mesmo tempo, teóricas e políticas. No caso de Varela, o 
que se encontra colocado é em primeiro lugar uma recusa ao 
ambientalismo, à posição que busca explicar o conhecimento como 
representação de um mundo dado e a ação como adaptação a este mundo. 
Se prestarmos atenção a esta ideia, não podemos deixar de pensar o quanto 
esta cruzada epistemológica, ou seja, o combate à noção de mundo dado, é 
indissociável da experiência do governo Allende e depois da ditadura no 
Chile, na época em que a teoria da autopoiese foi formulada.  

No caso de Deleuze e Guattari, o que se encontra na linha de mira é 
a noção de sujeito, que traz consigo posições individualistas e familiaristas 
(Guattari e Rolnik, 1989). O que está em causa é sem dúvida uma posição 
micropolítica, onde as minorias são entendidas em seus modos de vida 
singulares, sem serem considerados inferiores ou mesmo patológicos. A 
perspectiva subjetivista é então recusada em favor da de produção da 
subjetividade. Subjetividade irremediavelmente coletiva, comportando 
vetores heterogêneos — políticos, sociais, econômicos, tecnológicos, etc. 
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Articulando Varela, Deleuze e Guattari, pode-se afirmar que a noção de 
sujeito é substituída pela de um agente coletivo e processual, pelo que 
temos chamado de cognição coletiva. Somos todos agentes, fazemos parte 
do processo de invenção. Mas não há uma entidade substancial, um piloto 
ou centro de condução deste processo. Estamos num processo sem sujeito.  

Como a posição ambientalista e a posição subjetivista são 
hegemônicas e ainda arraigadas em nós, é a elas que temos, em primeiro 
lugar, que resistir. Quando falo na recusa a essas posições toco na noção de 
resistência em sentido negativo — resistir a alguma coisa é não aderir a ela. 
Resistir é então suspender o que se apresenta como uma atitude natural, bem 
como a ação que se realiza em conformidade com ela. Já a resistência em 
sentido positivo é criação de uma outra atitude, de um outro ponto de vista, 
de uma outra política, de uma maneira de conhecer e de viver que prepara e é 
condição para a criação de novos mundos, a serem forjados caso a caso, 
através de estratégias concretas de ação. A resistência é então afirmativa, é 
vontade de outra coisa, bifurcação em relação às formas atuais do mundo e 
das subjetividades. É neste segundo sentido que o conceito de competência 
ética se apresenta como um conceito de resistência.  

Varela (1995) afirma que a competência ética revela-se por uma 
ação imediata, que não é intermediada por regras e representações. É a 
partir do conceito de enação que diz respeito a uma cognição encarnada, 
configurada ao mesmo tempo que o contexto no qual ela se realiza (Varela, 
Thompson e Rosch, 1993), é que o conceito de competência ética é 
formulado. Nos quadros da teoria da enação, a competência é desenvolvida 
como um savoir-faire corporificado e contextualizado. O conhecimento 
relativo à maioria das atividades da vida cotidiana não recorre a uma unidade 
central ou a regras abstratas, mas é distribuído por todo o corpo. O problema 
da ética não equivale à discussão dos códigos morais nem à questão do juízo 
moral. A ação ética não exige mediação, não é intermediada por uma razão 
abstrata, mas é ação corporificada, inscrita corporalmente a partir da prática 
cognitiva em contextos específicos e domínios de interesses concretos e 
marcados por valências (Varela e Depraz, s.d).  

Tal formulação é bastante distinta da posição sustentada, por 
exemplo, por autores como Jean Piaget. Piaget (1932) considera que o 
desenvolvimento moral ocorre de forma paralela ao desenvolvimento 
cognitivo. Este consiste em estágios sucessivos e sequenciais, cuja 
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hierarquia é caracterizada pela passagem de uma posição egocêntrica, que 
atesta a incapacidade de se colocar no ponto de vista do outro, para uma 
posição de descentramento, onde as condições para o conhecimento 
objetivo são então alcançadas. No domínio cognitivo, o desenvolvimento 
consiste em passar da inteligência sensório-motora ao pensamento, da ação 
à representação, do concreto e contextual ao abstrato e universal. No 
domínio moral, não é a ação moral e sim o julgamento moral que se 
encontra no topo da hierarquia. Este é fundado numa competência 
intelectual e a questão é a construção de um ponto de vista objetivo e 
imparcial para o julgamento moral. Nesta mesma direção, L. Kohlberg 
(1981) apresenta o desenvolvimento moral como a construção progressiva 
de uma habilidade para afastar-se de uma situação e então poder agir e 
também justificar sua ação em termos de princípios morais universais. 
Como em Piaget, o sentimento de engajamento ou pertencimento à 
situação concreta que está em questão atesta uma posição ética inferior e 
que deve ser superada em favor de uma posição descentrada, abstrata e 
formalizada. Já a posição de Hubert Dreyfus (s.d) se aproxima da de 
Varela. As posições de Piaget e Kohlberg, bem como a de J. Habermas, 
que se baseia na última, são criticadas por Dreyfus justamente por seus 
dois pontos principais: a consideração de que o problema do julgamento 
moral prevalece sobre o da ação ética e o fato da aquisição da competência 
e da perícia ética ser marcada por um caminho que vai do concreto ao 
abstrato, do contextual ao formal.  

A noção de competência ética de Francisco Varela indica que a 
conduta ética exige um processo de aprendizagem. Aprendizagem 
inventiva, pois ela não se confunde aqui nem com um processo de solução 
de problemas nem com a adaptação a um mundo pré-existente (Kastrup, 
1998). Ela inclui a invenção de problemas, a experiência de 
problematização e é ao mesmo tempo invenção de si e do mundo. Varela 
(1995) assinala a necessidade de não limitar a cognição a um processo de 
solução de problemas. Através do conceito de perturbação ou breakdown é 
introduzida uma espécie de rachadura no sistema cognitivo, que assegura a 
continuidade de sua autopoiese. Em termos de funcionamento do sistema 
cognitivo, é justo ver aí um elemento de “disfuncionamento” que não é 
exceção, mas a fonte da cognição viva. Tal consideração atesta uma 
abertura do sistema cognitivo para a diferença, que aparece formulada na 
ideia de um mecanismo circular e criador, sem fundamento ou ponto de 
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partida, portando em seu interior um ponto de interrogação e que 
caracteriza os sistemas cognitivos em geral, vivos e sociais (Varela e 
Dupuy, 1995). É por portar esta abertura para a diferença que a 
aprendizagem inventiva é resistência e não adaptação. Resistência tanto no 
sentido negativo — pois a problematização implica numa experiência de 
estranhamento e tensão em relação ao saber anterior, que responde pela 
atitude natural quanto no sentido positivo — já que ela cria outras formas 
de existir e outros mundos. A formulação, até certo ponto paradoxal, é que 
é preciso a mediação de um processo de aprendizagem para atingir a ação 
imediata que é própria da competência ética. A ação imediata que está em 
causa aqui não é espontânea, natural, mecânica ou automática, mas envolve 
a aquisição de uma perícia ou competência.  

A tese formulada por Varela (1995, p.68) é que a competência ética 
é o progressivo conhecimento da virtualidade do si-mesmo. A tese indica 
que a aprendizagem envolve uma relação consigo mesmo. Ela reconhece 
também que a competência ética resulta de um conhecimento não do si-
mesmo constituído, mas de um si-mesmo virtual, que é o conjunto dos 
processos que oferecem as condições de emergência do si-mesmo e que 
restam como condição de sua transformação. Tomando como base esses 
dois pontos — a ética como ação imediata e a importância do conhecimento 
da virtualidade do si mesmo — parece justo concluir que a competência ética 
baseia-se numa relação consigo que orienta ações concretas, configurando 
um modo de relação com as pessoas e com o mundo. O que parece 
importante destacar é que a relação com as pessoas, ou seja, a relação social, 
envolve uma transversalidade da diferença, uma comunicação num plano de 
virtualidade que atravessa diferentes subjetividades.  

A ética surge como disposição para acolher a diferença e responder 
àquilo que surge não como representação, como forma reconhecida, mas 
como breakdown, como problema. Ela implica uma disposição para agir de 
maneira imediata, que não parte de um eu centralizado nem está baseada 
no atendimento a regras ou códigos morais. A competência ética é 
adquirida em contextos específicos, não sendo baseada numa razão 
universal. Ela requer também a manutenção da capacidade de ser afetado 
pela diferença e de problematizar sempre o saber acumulado.  

O que me parece importante sublinhar é que, do ponto de vista da 
cognição inventiva, a competência ética não pode assumir uma posição 
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relativista, mas aponta para a invenção de um mundo ao mesmo tempo 
comum e heterogêneo. A hipótese que eu proponho é que é no nível da 
invenção de problemas, onde se dá uma experiência afetiva ou emocional 
no curso do processo de aprendizagem, que ocorre a possibilidade de 
transversalização de subjetividades e mundos constituídos, abrindo para a 
aprendizagem da competência ética (Kastrup, 2002b). É neste ponto que eu 
gostaria de propor o traçado de estratégias de resistência, ou seja, estratégias 
concebidas sob a égide do que chamei de transversalização da diferença.  

O trabalho de uma oficina de leitura — Projeto Livração — 
realizada com crianças de um meio social desfavorecido servirá para 
ilustrar em que consiste um processo desta natureza (Kastrup, 2002a; 
2003). As crianças eram habitantes do bairro de São Domingos, na cidade 
de Niterói, e moravam em cortiços ocupados por inúmeras famílias através 
de invasões. No bairro os cortiços são considerados lugares perigosos, em 
função de sua precariedade assustadora, da violência, da ocorrência de 
tráfico de drogas e de outras atividades ilegais. Seus habitantes vivem 
numa espécie de comunidade separada. As crianças que lá habitavam, 
embora não cometessem delitos, sofriam diversos tipos de preconceito, em 
função da sobreposição da imagem da pobreza e a da violência. A 
vizinhança evitava o contato e a convivência com elas, que se expressava 
numa situação de apartheid social. Neste contexto, a realização da oficina 
de leitura baseou-se na ideia da criação de um espaço de heterogeneidade, 
de encontros improváveis, de aproximação e convivência com as 
diferenças, através da atividade de leitura conjunta. Realizada por 
estagiários e estudantes da UFRJ e da UFF, constituiu uma iniciativa 
dentro de uma política de inclusão social e de criação de um mundo 
comum e heterogêneo.  

A roda de leitura, proporcionando a experiência com a literatura em 
grupos heterogêneos, foi a estratégia escolhida. A roda reunia crianças da 
comunidade, estagiários e amigos, num conjunto bem diferenciado quanto 
ao nível sociocultural, idade, escolaridade e experiência prévia com a 
literatura. O elemento que reunia o grupo era o texto literário, com sua 
potência de acionar experiências de problematização, afetos e emoções 
diversas, vividas através de uma prática coletiva e regular que produzia o 
curioso efeito de desmanchar identidades. O uso da arte justificou-se pela 
possibilidade que ela possui de acionar experiências afetivas e emocionais 
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inéditas e pré-subjetivas, que não estão sob o controle de um eu central, 
mas são movimentos de saída de si. Tais experiências trazem à cena 
subjetiva uma dimensão de alteridade e indicam um plano e um caminho 
para a transversalização entre diferentes subjetividades. Ao reunir crianças 
e estagiários numa atividade conjunta, consistiu numa experiência de mão 
dupla e marcada pela reciprocidade. A proposta não foi estabelecer uma 
relação unilateral com as crianças, através do ensino de regras éticas de 
convivência ou mesmo da transmissão de um saber. O objetivo foi 
promover uma aprendizagem recíproca, incluindo todos os integrantes da 
roda num processo de aquisição da competência ética, que incluía a 
reinvenção de si e do mundo.  

A ideia de que a aprendizagem da competência ética pode ser 
desenvolvida através de práticas de uma oficina de leitura implica na 
transversalização em dois sentidos. No primeiro, trata-se de passar do 
campo da arte ao campo da ética; no segundo, de passar do acolhimento da 
alteridade em si ao acolhimento do outro. A arte funcionou como um 
disparador de experiências da virtualidade do si-mesmo e dos modos já 
estabelecidos de enquadramento das situações e das pessoas. O objetivo foi 
propor práticas concretas capazes de desenvolver o que sugiro denominar 
uma disposição de transversalização, que é um estilo de enquadramento 
ético comprometido com a configuração de um mundo comum e 
heterogêneo. Trata-se de uma maneira de ver e de pensar que se apresenta 
como uma disposição de abertura e acolhimento da diferença. Ela orienta 
ações de invenção que ultrapassam um mundo pessoal, configurando um 
mundo em que as diferenças são incluídas, coexistentes e compartilhadas.  

O encontro com a arte em situação grupal surge como o evento 
precipitador de um movimento de saída de si, que prepara a ação imediata 
em jogo na competência ética. Nesta medida, o modo de enquadramento 
das situações deve abandonar o egocentrismo. Mas o modo egocêntrico 
não dá lugar a um modo de enquadramento descentrado e abstrato, baseado 
na possibilidade de se colocar no lugar do outro, como defendem autores 
como Piaget e Kohlberg. Também não se trata de se destacar das situações 
e assumir um ponto de vista de ninguém ou de lugar nenhum, para usar a 
expressão crítica de T. Nagel (1986). O que está em questão parece ser 
antes desenvolver e cultivar um ponto de vista pluricêntrico. É disto que se 
trata quando Varela (1992) fala de rencantamento do concreto.  
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Tanto a relação com a arte como a relação com as pessoas são 
privilegiadas para a emergência de experiências de problematização, como 
são os afetos e emoções (Depraz, 1999). Afetos e emoções são geradores, 
cada qual a sua maneira, de movimentos de saída de si e de acesso ao si 
mesmo-virtual. No caso do trabalho com o grupo de crianças da oficina de 
leitura, a arte surgiu como um mediador das relações pessoais. Teve ainda 
o intuito de potencializar a experiência da alteridade em seus participantes, 
condição da transformação de subjetividades e expansão de domínios de 
interesses. O uso da arte visou, sobretudo, sua distinção em relação a um 
trabalho comunitário filantrópico, que é normalmente pautado na 
transmissão de valores e normas de conduta, considerados necessários à 
solução dos problemas da comunidade atendida.  

Como um trabalho de longa duração, a oficina Livração funcionou 
como um dispositivo de aprendizagem inventiva para todos os 
participantes, crianças e estagiários. Aprender é, neste sentido, colocar em 
questão o que somos, pensamos e sabemos. É então um movimento de 
saída de si, um abandono de uma parte de si em proveito de algo que não é 
nem familiar nem garantido de antemão. A literatura foi usada para 
despertar e também cultivar um conhecimento do si-mesmo virtual, daquilo 
que nos habita como um campo pré-reflexivo de forças. A arte foi não 
apenas um evento precipitador, mas experimentada em situações de 
aprendizagem continuada, para cultivar um savoir faire com a virtualidade 
de si. Em resumo o uso da literatura com grupos heterogêneos e em 
Situação de aprendizagem continuada, em mão dupla, constituiu a 
singularidade desse empreendimento.  

É preciso insistir que não se teve em mira uma competência ética 
objetiva e abstrata, mas ao contrário, singular e marcada por um campo de 
valências, construída de modo contextualizado e corporificado. Parece-me 
que a habitação de um território marcado pela heterogeneidade e a prática 
concreta do acolhimento das diferenças através do uso da literatura constitui 
um dos caminhos para a invenção de um mundo comum e heterogêneo. Nos 
termos em que colocamos inicialmente o problema, esse tipo de prática 
suscitou uma disposição de transversalização de subjetividades e domínios 
de interesse, resultante da relação continuada com a arte, com as pessoas, e 
com o si-mesmo virtual. Este campo habitado de modo marcante pela 
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alteridade, onde a saída de si é constantemente experimentada, parece 
propício ao desenvolvimento de um ethos transversal.  

Varela (1995) afirma que se aprende a competência ética como 
qualquer competência. Acrescentamos que ela não precisa ter uma 
aprendizagem específica, mas é passível de aquisição em diversas 
situações, dentre as quais a experiência com a arte se revela especial sua 
potência de problematização e mobilização da dimensão virtual do si-
mesmo. Passando pela aprendizagem da virtualidade de si, cria uma 
disposição de transversalização que se estende à virtualidade dos outros e 
do próprio mundo. Transversalização capaz de passar do campo da arte ao 
da ética, do acolhimento da alteridade em si para o acolhimento do outro. 
Mas os efeitos não são garantidos nem totalmente previsíveis. Tal tipo de 
estratégia envolve uma aposta, certa dose de risco e certamente nossa 
própria disposição de nos transformar a partir das relações com o grupo, 
potencializadas pelo solo comum da experiência literária.  

Sugiro que a aprendizagem inventiva tende para uma competência 
ética, que se desdobra no que chamamos de uma ética do saber implicado, 
que é, ao mesmo tempo, uma ética da saída de si. Tal ética, que implica na 
adoção de um ponto de vista pluricêntrico a partir do conhecimento do si-
mesmo virtual, não deve ser confundida com uma posição relativista, que 
ronda as abordagens construtivistas. O que parece importante ressaltar é 
que o relativismo supõe um mesmo objeto encarado de diferentes pontos 
de vista. Neste sentido, não coloca em questão o mundo preexistente, 
enquanto o que parece importante para nós é a invenção de um mundo 
comum e heterogêneo. Esta ideia é também defendida por Bruno Latour 
(2002), para quem devemos começar por tomar a sério a diversidade dos 
mundos, recusando uma posição de simples tolerância. Afirma: “o mundo 
comum é para ser composto progressivamente, não está já constituído. Ele 
não está atrás de nós, já feito, como a natureza, mas diante de nós, como 
uma tarefa imensa, que temos que realizar pouco a pouco” (p.73). A meu 
ver, tal construção requer uma disposição de transversalização e ações 
concretas. Daí porque a noção de competência ética porta inevitavelmente 
um saudável tom político, que evita uma indesejável psicologização da 
ética. Do ponto de vista dos efeitos de invenção de mundo é bastante 
diferente ter uma competência e colocá-la em operação. Não basta a 
relação consigo mesmo e o conhecimento de sua virtualidade, mas sua 
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explicitação por ações concretas e imediatas. Só assim podemos vir a 
inventar um mundo comum e heterogêneo. Pois a ação concreta não é uma 
escolha entre possíveis, mas ponta de presente, invenção, risco e 
aprendizagem permanente.  
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SIMPÓSIO 4 — CULTURA, INDIVIDUALISMO E 
SOCIABILIDADE CONTEMPORÂNEA  

Os devires da cidade-pandemônio  

Carmen S. de Oliveira  

Olho Brasília como olho Roma: Brasília 
começou com uma simplificação final de 
ruínas. A hera ainda não cresceu.  

 
(Clarice Lispector, 1992)  

São visíveis os indícios de que a sociabilidade contemporânea se 
pauta, predominantemente, pelo individualismo. De um lado, situações 
como o retraimento do social, os investimentos massivos na autoimagem, a 
evitação de vínculos mais intensos que têm levado alguns autores ao 
diagnóstico de uma crise na dimensão coletiva. Para outros, estamos diante 
de uma nova socialização flexível, que socializa dessocializando 
(Lipovetsky, s.d.), na medida em que o sujeito existiria para si próprio, 
isolado em um deserto societário. Nesta perspectiva, tampouco se 
consideraria isto como disfuncional, já que o isolamento e a indiferença ao 
mundo seriam condições ideais ao funcionamento do capitalismo 
contemporâneo, como veremos adiante.  

De qualquer maneira, trata-se de um estranho paradoxo: quanto mais 
amplo o universo de referências em tempos de globalização, mais sozinhas 
as pessoas se encontram. Diante deste cenário, seria pertinente tanto 
indagar quais as ciladas deste tipo de sociabilidade, quanto curvar a 
questão em outro sentido para identificar possíveis forças de resistência 
que poderiam ativar as subjetividades para além da cultura narcísica. São 
indagações com explícita inspiração guattariana: se o buraco negro é o que 
captura, como sair dele? Como emitir do fundo de um buraco negro? 
(Deleuze e Parnet, 1998). 

Creio que a esquizoanálise pode contribuir para esta 
problematização, muito embora este campo seja, por vezes, alvo de críticas 
por se acreditar que seu arcabouço conceitual faz a apologia de um modo 




