A SOCIEDADE CIENT1FICA E 0 IMPERIO
DA LOG1CA IRRACIONAL

A 80ciedade cientifica 8e apre8enta ao publico como aquela que elevou a qualidade de vida do trabalhador.Sera
que i8tO realmente aconteceu ~

o autor

m08tra como houve uma fetichizafao do conhecimento cientifico, e 0 que parecia pura racionalidade
resultou num irracionalismo tecnologico, que perpetua a
aliena~ao do indiv(duo. A manipula~ao continua, POi8 0
sistema de valores do mundo tecnologico esta desvinculado de um compromisso humanitario.
N'em o "tempo
livre" da era tecnologica consegue elevar 0 modelo de
vida do homem. Pelo contrario, acumula 0 8eu tedio, 0
seu vazio da vida e cria uma sociedade unidimensional.
Uma sociedade de mao-unica. A suprema irracionalidade do esp(rito capitalista
justamente a "deusa tecnologia". E 0 A. se pergunta entao qual
0 lugar da
filosofia nesta nova realidade em que 0 "elogio da loucura"
substituido pela "apologia do tecnologismo".

e

e

e

Ja se tornou superfluo afirmar que, na epoca docapitalismo avan~ado, 0 poder esta concentrado nos domini os da
tecnologia e da informa<;ao automatizada. 0 automatismo
moderno, ao emprestar urn novo tipo de racionalidade ao
conhecimento, teria imposto it sociedade uma serie de modifica<;Oesestrutur...is nas rela<;OeseconAmicas e sociais que
elevaram a qualidade do padrao de vida do trabalhador.
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Essa 0plmao nao se encontra restrita aos segment os
dominantes ou vinculados aos principais centros de decisao,
mas e compartilhado tambem por parte de set ores criticos
da sociedade. A visao "modernista"l que decorre dessa compreensao traz profundas implica~Oes para 0 futuro das rela~Oesnao apenas de trabalho, mas entre os homens, de modo
geral.

A fetichiza~ao do conhecimento cientlfico - urn novo
tipo de doen~a "era8miana", onde 0 elogio da loucura e
substituido pela "apologia do tecnologismo" - na medida em
que inverte a escala de valores dominantes na sociedade (os .
meios tecnicos se transformam em fins em si mesmos), introduz uma modalidade utilitarista extremada nessa mesma so- .
ciedade que suprime toda rela~ao consciente entre os homens,
nascendo no seu vacuo, uma outra rela~ao inteiramente instrumentalizada.
Em consequencia, a rela~ao sujeito-objeto
e alterada na sua pr6pria essencia, e oobjeto, sobrep'ondo-se
ao sujeito, adquire uma natureza quase animi8ta, inaugurando uma nova fase que Vico (oti Comte) poderia chamar
de urn "novo ciclo teol6gico da hist6ria".

A hist6ria parece renascer de uma forma diferente, uma
especie de nova infancia. Mas como Marx ja observara, nao
exi~tem condi~Oespara que esta se repita2 nas circunstancias
atuais, 0 que nos leva a pensar que trata-se de urn renascimento perverso, desnaturado, desvirtuado de sua pr6pria
essencia - 0 homem.
Utilizo 0 termo "modern ;S'mO" no mesmo 8entido ja
expresso por um filosofo frances recentemente falecido, em
oposi~ao ao termo modernidade, que caracteriza a refiexao
cr(tica e a indaga~ao.
Cfr. Lefebvre, H., Introduction a
la Modernite. Paris, Editions de Minuit, 1962, pp. 9 e 10.
. 2 Marx, X., Contribuicao
Ii Critica da Economia Pol(tica,
Sao Paulo, Martin8 Fonte8, 1977, p. 229.
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Conhecimento
desvalorizada.

Tecnico

A inaugurac;ao (ou reinaugurac;ao) de um modo de vida
moderno, tem, no conhecimento cientffico, a sua "teologiza<;8.0".Ela impOe a. sociedade uma especie de racionalidade
diferente da que se conhecia anteriormente, muito embora a
nlvel ideo16gicomantenha a sua correspondencia. Vale dizer,
que no lugar da velha racionalidade economica ergue-se a denominada racionalidade tecnico-cientffica, ou, em outros termos, 0 irracionalismo tecnologico do capitalismo avan<;ado.
A (des) razao superestrutural toma, de vez, 0 lugar da
ratio infraestrutural do primeiro perfodo do capitalismo.
Falei em irracionalismo porque, primeiro destr6i 0 pr6prio
conceito de Hm ao corporificar-se (a tecnologia) como tal,
mesmo sendo meio; segundo, porque procura atribuir ao
progresso tecno16gicouma forc;aestranha e independente das
pr6prias circunstancias que 0 geraram. Esse modo de encarar a evoluc;aodo processo cientffico conduz a uma visao
mitologizante do conhecimento tecnico, considerando-o uma
panaceia para 0 desenvolvimento.humano. 0 conhecimento
cientffico, desvinculado de sua fonte geradora primaria, adquire, como toda ideologia, vida pr6pria e independente de
sua base material.
Nao e casual que a predonunancia de uma concepc;aode
tecnologia como ciencia pura, desligada de qualquer interesse pr6prio, alcance uma forc;asurpreendente ate mesmo nos
meios crfticos da sociedade. Superada, portanto, a "barreira
material" que configurava 0 grande entrave para 0 livre desenvolvimento da ideologia - 0 °aperfeic;oamentotecnico tem
levado os cientistas de todo tipo a aceitar 0 carater autonomo
da tecnologia - pode, assim, 0 processo tecnico-cientfficocontinuar a sua trilha em direc;aoa um mundo sem formas de
consciencia social definidas.

A aliena,c;aomuda de grau mas permanece presa ao indivlduo. Esse fato faz acreditar que os indivlduos possuem
uma esfera especial de "soberania individual" permitida pelo
capitalismo como compensac;aopelas frusta<;Oese repressao
das necessidades de emancipac;ao. Essa esfera de soberania
- "que nao e fundada somente sobre desejo de consumo ou
atividade de divertimento" - seria constitulda por atividades
sem fim economico,3 com finalidade em si mesma, produc;ao
e reproduc;ao da vida etc.4
Em certo sentido, existe um forte motivo para pensar
essa form~ de "tempo livre", uma vez que este tempo destinado a. expansao da autonomia individual permaneceria
sendo 0 "tempo vazio do lazer, preenchido bem ou mal
pelas diversOesprogramadas dos "mass media" , pelos mercadores de escapismo...".5 0 impasse, entretanto, permanece.
As atividades sem Hm economico na sociedade p6s-industrial eliminariam os efeitos produzidos pela alienac;ao,
quando se sabe que, em ultima analise, as instancias tecno16gicas e seus aparatos nada mais fazem que assegurar
a estabilidade do status quo, e que, portanto, trata-se de
Ao expressar essa opiniao, Andre Gorz ressalta que a
ideia da amplia~ao da esfera de autonomw. individual, que
em outras palavras significa "A extensao das atividades do
tempo livre", jd era central em Marx. Se em parte essa
afirma~ao e verdadeira, convem lembrar que isso so se torna
poss{vel, para Marx, nas condi~oes de uma sociedade de prod'lLtores associados, isto e, onde as mass as operarias tiverem
condi~oes de apropriarem-se do se'lLsobretrabalho. Cfr·Marx,
K., Elementos Fundamentales para la Critica de la Economia Pol{tica (Grundrisse),
1857-1858, Mexico, Siglo XXI,
1987, Vol.£, p. £9£; e Gorz, A., Adeus ao Proletariado, Rio
de Janeiro, Forense Universitdria, 198£, pp. 100-101.
4 Gorz, A., op. cit., p.100 .
.5 Ibid., pp.107-108
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preservar 0 dominio do capital por meios diferentes dos tradicionais, mas nem por isso menos aviltantes do pontp de vista
cultural e moral?
.
Nao se pode duvidar das intenc;Oes que buscam oferecer it existencia individual novas opc;Oese condicOes de vida
que estao alem daquelas impostas pela dimensao do ser social. Mas e possivel, como pretende Andre Gorz, separar
a esfera do individuo do ser social, acreditando na impossibilidade de uma coincidencia total entre ambas?6 E dificil
encarar 0 problema por esse angulo, ja que a tecnologia cria
uma racionalidade que formula seu proprio sistema de valores, valores estes desvinculados de qualquer pretensao a ter
caracteristicas humanas e sociais.

o

sistema na sociedade industrialmente avanc;ada, como
afirma Habermas, nos vincula a ele " de maneira singular e
ao mesmo tempo alienada"7, e a teoria socialmente eficaz
nao se dirige it consciencia do homem, mas sim it consciencia
daqueles que se encontram volt ados para a manipulac;ao.8
Essa impossibilidade pratica de fugir it "totalidade" do ser
social e fruto daquilo que 0 proprio Gorz chamou de "imperativo tecnico". Se as regras, leis, regulamentos etc, de
uma sociedade, definem as condutas tecnicas e nao morais afinal, as regras sao para cumprir, "nao para se discutir"9 essas mesmas normas irao definir, sem duvida, a "tecnica
cultural" da sociedade, e os valores eticos e morais estarao
subordinados, naturalmente, itqueles imperativos.
Assim, nao e que nao existam condutas morais; elas
se apresentam, isto sim como urn fim puro e tecnico em si
Idid., p.110.
Habermas,
J., Teoria y Praxis, Estudios de filosofia
social, M adri, Editorial Tecnos, 1987, p. 290.
8 Ibid., p.289.
9 Gorz, A., op. cit., p.112.

mesmo, direcionado a valorizar tbda teoria que demonstre
a sua eficacia (e utilidade) na manutenc;ao de um modo espedfico de ser de uma determinada formac;ao social.
Nao ha, portanto, uma substituic;ao "pura e simples"10
da "exigencia etica" pelo "imperativo tecnico", mas uma subordinac;ao daquela a este que compromete todas as demais
formas de consciencia social que fazem parte da superestrutura de uma sociedade.

Assim, nao e fortuito que as manifestac;Oes culturais
em seus varios niveis se deem, preferencialmente, hoje, por
meios de comunicac;ao em video, cujo valor nao esta no conteudo da transmissao, mas na forma moderna e sofisticada
do. aparelho receptor e, de modo secundario, na publicidade
veiculada por meio do " merchandising".
0 mesmo ocorre,
guardadas as devidas proporc;Oes e delimitac;Oes das esferas
de atuac;ao, nas universidades. E nao e preciso recorrer aos
ultimos acontecimentos na area educacional brasileira, on de
urn projeto de "destruic;ao" da Universidade encontra-se em
pleno andamento.
Habermas, num texto escrito provavelmente no inicio da
decada de 70 ,11ja apontava
para problemas que pareciam. ter
,
dimensao universal. E sintomatico que alem da Alemanha,
as discussOes se estendiam para outro Continente, uma vez
que mais de 70% dos contratos do Pentagono para investigac;ao cientifica eram planejados pela economia privada que
nao se beneficiava'apenas dos dividendos economicos imediatos, mas do saber tecnico que dali se derivava.12

6
7

Ibid., p. 119.
11 Trata-se do capitulo "La transformacion
Social de la
Formacion Academica",incluido
na obra de Habermas citada
12 Ibid., p.946.
10

A importancia que tern 0 setor privado revela ate que,
ponto est80 entrela~ados 0 conhecimento tecnico e 0 interesse do capital. Mas mostra tambem que a racionalidade
tecnica para atingir os seus objetivos n80 se limita a determinadas fronteiras nacionais. E, seguramente, urn projeto
mundial do denominado neoliberalismo na sua busca incessante de revalorizar 0 capital atraves da n80 interferencia do
Estado na economia, mas utilizando-o na salvaguarda dos
seus interesses poHticos e economicos.

E facil perceber que a ideologia tecnocratica do "novo"
liberalismo so difere do antigo quanto aos seus aspectos formais. A domina~80 que ocorria pela via do "aber tradicional
sofre uma transforma~80 de natureza mecanica, cuja metamorfose se da agora no ambito do conhecimento tfcnicocienUfico.
Mas subjacente a este encontra-se uma velha
rela~ao nunc a desfeita, mas ao contrario, sempre ampliada
rela~80 antagonica entre 0 capital e 0 trabalho.
'

E

verdade que mudaram as formas pelas quais essa
rela~80 se processa. 0 trabalho se torna aparentemente
. menos penoso13 e a existencia do tempo disponivel parece
contrariar as teses sobre a continuidade do trabalho excedente e da acentua~80 da miseria. Mas, por outro lado,
o "tempo livre" n80 foi capaz de tirar 0 trabalhador da
sua condi~80 alienada, como. de resto, e tambem apenas
aparentemente, diminuiu 0 tempo de trabalho.
A libera~ao consentida pela tecnologia para que se pudesse dispor de menos tempo de trabalho n80 foi acompanhada por urn projeto de reformas que destinassem ao trabaA aparente diminuif;ao da intensidade do trabalho cosumido "e desfaz na medida em que se descobre que "a fadiga
muscular e substituida pela tensao e pelo esforf;o mental".
Gfr. M arcu"e, H., Ideoloqia da Sociedade Industrial Rio de
Janeiro, Zahar, 1967, p. 49.
'
13

lhador op~Oes capazes de transformar seu tempo livre num
novo modo de agir que despertasse para urn modelo de vida
mais elevado, mais pleno de satisfa~80. Restou-lhe, portanto,
ad~inistrar 0 tedio, obrigando-o a suportar os reflexos de
uma ideologia que 0 empurrava, de uma forma mascarada,
para aumentar, novamente, a jornada de trabalho.14 Essa
contradi~80 existente entre a reduf;ao do trabalho nece"sario
e 0 aumento do "obretrabalho, faz parte da logica irracional
do sistema capitalista de produ~80, em fun~80 da propria
forma de consciencia que the e inerente.

o capitalismo

em sua fase atual, onde 0 conhecimento
tecnico-cientifico alcan~a urn estagio mais desenvolvido, impOe a presen~a da tecnologia nos mesmos parametros em que
antes impusera a sua forma de supremacia poHtica - 0 aparelho privado de hegemonia. Isso sugere que 0 conhecimento
tecnologico surge aos olhos da sociedade, como urn conjunto
de experiencias cientificas colocadas a disposi~80 da humanidade, independentemente de interesses particulares. Assim,
a "independencia" da tecnologia em rela~80 a interesses
especificos, confirma os aspectos ideologicos da"falsa consciencia". Se existe, realmente, a men cionad a independencia
da tecnologia face a interesses particulares, por que tanto
empenho por parte dos set ores neoliberais em subtrair ao
Gonvem fazer um paralelo entre um. trecho contido nos
Grudrisse, de M arx,onde ele afirma que 0 tempo disponivel,
ao contrario de trazer beneficios para 0 trabalhador, faz com
que 0 capital "e aproprie do conhecimento da ciencia e da
arte para aumentar 0 tempo de sobretrabalho, e um texto
moderno onde se acentua que " 0 sistema de consumo fez
com que 0 tempo livre empurasse 0 trabalhador para uma
jornada de trabalho ainda maior" do que antes. Gfr. Marx,
K., op. cit., p.291 e Galbraith, J.K., 0 Novo Estado Indu,,·
trial, Rio de Janeiro, Givilizaf;ao Brasileira, 1968, pp. 994
e 996.
14

Estado para a area dos investimentos privados todas as esferas onde 0 conhecimento cientificoesta. localizado?
A contradi<;ao se acentua, sobretudo, quando se sabe
que no Estado do capitalismo monopolist a os interesses em
jogo tamoom sao interesses do grande capital. Isso parece
demonstrar que do mesmo modo que as fra<;Oesda burguesia se digladiavam no interior do Estado capitalista tradidonal, as "fra<;Oesda burguesia tecnologica" se enfrentam
na sociedade industrial avan<;ada. Parece que 0 mundo vive,
sem perceber, a transi<;ao de urn neo-hegelianismo a urn neoweberianismo.
Da mesma maneira que 0 "Espirito Absoluto" de Hegel
encontrou no Estado 0 "fim da historia", o "espirito do capitalismo" achou, na "deusa da tecnologia" , a sua irracionalidade suprema. So que nao mais sob 0 imperio da "etica
protest ante" , onde 0 trabalho era a propria finalidade da
vida, mas uma etica fundament ada, sob todos os pont os de
vista, na propria instrumentalidade do aparelho tecnico. as
valores nao sao mais transmitidos atraves de mecanismos
tecnologicos, mas objetivados enquanto tais.
Mas essa etica dos fins-enquanto-meios, so se sustenta
na propor<;ao em que se admite a independencia da tecnologia face a interesses especificos de grupos ou mesmo classes
inteiras. Na verdade, a concep<;ao de ciencia pura, de determinados fins-meios efetivamente existej mas como concep<;ao
abstrata, permitida pela ideologia que se manifesta na sua
forma tecnologica. E nao se pode dizer que seja uma ideologia tipicamente tradicional, nos moldes das ideologi'as dominantes ate entao. Ela parece possuir uma for<;abastante
superior as demais, ja. que conseguiu obscurecer 0 pensamento dos mais talentosos e atentos criticos da sociedade
industrial.

Marcuse, que talvez tenha sido 0 que fez, as mais profund as an81ises da domina<;ao tecnica no mundo moderno,
parece, por urn momento, admitir uma vida propria 8. tecnologia quando diz que "hoje a domina<;ao se perpetua nao
apenas atraves, da tecno I'ogla, mas como t ecno I'"
ogla .15 0
que 0 diferencia dos demais e a sua percep<;8.0de permanencia da aliena<;ao do homem e do carater ideologico da
"fal$a con$ciencia" que se desenvolve na "$ociedade unidimen$ionaP6 Mais do que isso, Marcuse reconhece a natureza
historica dessa ra.cionalidade cientifica - cuja tendencia e
perecer - e n8.0a reduz a "regras invariantes dalogica", como
notou Habermas.1T
Isso n8.0 invalida, porem, a ideia inicial contida &.qui,
da existencia de uma "canoniza<;8.0"da tecnologia e a continuidade de urn processo que passou de urn estagio a outro
mas n8.0 eliminou 0 conteudo impHcito nos novos mecanismos-o dominio do capital. Se, ao contrario do que se pensa,
a rela<;aosociedade modern a-conhecimento tecnico for ana.lisada como uma extens8.0 natural de uma fase do capitalismo
a outra, e possivel cumpreender que a logica da domina<;ao
atual e ainda a log~ca da domina<;8.0do capital por outros
meios.
Visto por esta otica, esta correto novamente Marcuse
quando atribui 8.domina<;8.0do homem pelo homem, na realldade social, a urn "continuo hi$torico que une a Razao
pre-tecnolOgica e Razao tecnolOgica" .18 Ambas se identifiearn tanto com a nO<j8.0de esclarecimento- 0 dominio perMarcu$e, n., op.cit., p.154.
16 Ibid., p. 31 e 3~.
17 Cfr. Haberma$, J., "Tecnica e Ciencia Enquanto "Ideologia", in 0$ Pen$adoTe$, Sao Paulo, Abril Cultural, 1975,
15

p.305.

18 Marcu$e, H., op. cit., p.14!.

tence a quem detem 0 conhecimento- quanto com 0 "reconhecimento" de uma subordina~ao economica. Esse continuo
nos leva a compreender que 0 sistema de valores criado pela
tecnologia termina por ser um sistema que, existindo ja anteriormente, alcan~a um nivel diferente na atual sociedade.
A degrada~ao moral dos trabalhadores, da qual falava
Marx n'O Capital, que transformava os seres em simples
maquinas de fabrica~ao de mais-valia, privando-os de todo
valor,19 nao foi suprimida na sociedade tecnologica, mas
apenas transformada.A miseria social foi substituida pel a
miseria cultural; 8. ausencia de uma perspectiva de vida sobrepos-se 0 vazio de uma vida sem perspectiva. Avoluma-se
em algumas sociedades mais avan~adas nao so 0 tedio, a
solidao, 0 consumo de drogas, a revolt a interior, mas um
horizonte de incertezas que tem levado homens e mulheres 8.
angustia e ao desespero.
Em paises mais atrazados, a miseria nao atende 8. expressao metaforica que utilizamos para designar as formas
modernas de suas manifesta~Oes, mas exprime 0 valor literal do termo. Nao estao isentos,. ate mesmo, paises ricos e
prototipos da sociedade industrial avan~ada. Os guetos e
a pobreza proliferam no arquetipo da nobreza tecnologica
do primeiro mundo.20 De qualquer modo, nao podemos
fechar os olhos ao progresso .cientifico na maior parte dos
paises que compOem 0 bloco do chamado capitalismo desenvolvido.Contudo, isso nao nos da 0 direito de permanecermos
passivos diante da forma moderna a que chegou a aliena~ao
Marx, K., EI Capital, Livro I Vol. I, Mexico, Fondo de
Cultura Economica, 1979, pp. 924, 928 e 957.
20 Uma anali"e mai" detalhada sobre 0 a"sunto, inclu"ive
documentada e respaldada pelo" numero", pode "er encontrada no livro de Mes"adie, G., A Crise do Mito Americano,
Requiem para 0 super-homem, Sao Paulo, Atica, 1989.
19

e a "despersonific~ao"

do individuo nesse final de seculo.

o atual modu" vivendi societario impOe a necessidade
de um discurso funebre dessa recionalidade da nao liberdade
do' hornem, que 0 impo""ibilita tecnicamente de "determinar
a sua propria vida". 21 Este discurso, no entanto, ja nao
pode ter como paradigma as velhas formulas do Manifesto
Comuni"ta, onde as conquistas da burguesia foram quase
deificadas por Marx. A Trump Tower nao e uma piramide
egipcia e tampouco a ogiva nuclear e uma catedral gotica. E
o que e solido ja nao se desmancha no ar com tanta facilidade.
As compara~Oes acabam aqui. E preciso perder 0 receio
de encarar os problemas de frente, como se estivessemos diante de mitologicas gorgonas, e propor formas alternativas
de tecnologia, onde 0 tempo livre se transforme em "atividades autonomas" ,22 e nao se veja enfeixado puramente nas
categorias tradicionais de repouso e de lazer. Ao mesmo
tempo
. e preciso tornar profano 0 conceito de conhecimento ,
desvmculando-o de toda forma "auratica" imposta pela "necessidade" da informa~ao, 0 que tem gerado a maneira equivocada de conceituar 0 poder ate hoje.

o poder

do conhecimento especializado e tecnico, produzido pela racionalidadecientifica moderna, ao por de lado
a problema-tica dos valores, considerando-os "mito,,", faz da
propria ciencia um mito, transformando-a em ideologia". 23
Talvez seja 0 momento de perder a vergonha de parecer "arMarcu"e, D., op.cit., p.154.
U .
m mtere"sante estudo sobre esta questao, contrapondo
ao conceito de contrario de trabalho a atividade livre autonoma e nao simpli"mente as categorias de repouso e lazer, encontra-se no ensaio de Koshiba,L., "Do Socialismo CienUfico
Sociedade do Tempo Livre ", in Teoria e Pol{tica nQ 15
Sao Paulo, Brasil Debates, 1990, pp.50-5£.
'
,
23 Ofr. Heller, A., A Filosofia Radical, Sao Paulo, Brasi21
22

a

caico" e fazer retornl)1' ao centro da quest8.0 0 problema filosofico da racionalidade em relac;ao ao valor, classificado
pela sociedade burguesa de "tolice". 24
U ma tentativa de conclusao . realizar a utopia
Os que aceitam a tese, hoje bastante divulgada e, de
certo modo, ate mesmo predominante na sociedade da "ciencia ideologizada" de que a verdade e apenas a verdade dos
fatos, quantifica a cienda, inclusive a ciencia social, "esquecendo" que 0 mundo das ciencias naturais (como de resto
o das ciencias exatas) e diferente do universo das ciencias
humanas.
Elimina-se, assim, qualquer possibilidade da filosofia
cumprir hoje uma func;8.0que remonta a. Antiguidade e que
atravessou seculos ate 0 presente, 'iue e a de indicar ao
homem 0 ideal de elevac;8.0ao nlvell(lo genero, onde talvez
resida 0 seu carliter de "utopia democuHica" .25 "N8.0 seria
precisamente por causa disso que ela se tornou dispensavel?"26
(Sem entrar em pormenores, basta lembrar que 0 regime militar brasileiro baniu a filosofia do currfculo das escolas secundarias). Ao contrario do que pensava Weber, quando fez
menc;ao a. celebre passagem da caverna contida na Republica
de Plat8.0, a ciencia n8.0 e vista de maneira diferente. Nem
na sua epoca nem hoje. 0 sol (em termos mals expHcitos, 0
conhecimento) continua a brilhar como a verdade da ciencia.
Apenas alcanc;ou um outro nlvel, materializado no saber tecnologico, na informac;8.0.
Por um fim ao "novo ciclo teologico da historia" n8.0
significa destruir 0 existente, mas enriquece-lo com novo
liense, 1989, p.74.
24
25
26

Ibid., p.84
Ibid., pp. 69-70.
Ibid., p. 70.

conteudo (inclusive etico), uma concepc;8.0onde 0 homem
nio seja utilizado como puro meio por outro homem (com
permil's8.0 de Kant), e onde a utopia - aquele elemento roma.ntico das teorias realist as - n8.0perea de vista 0 seu objetivo supremo: a plena realizac;8.0do homemj ainda na terra.

