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RESUMO 

BIELLA, Jaime. Errar: verbo plural. Uma crítica à concepção individualizante do erro. 2015. 159 

f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2015. 

 

A presente tese aborda a temática do erro e, mais especificamente, o erro em sua dimensão 

epistemológica. Dois pensadores orientaram o trabalho de pesquisa: Donald Davidson e Edgar 

Morin. O ponto de partida é a Metáfora da Triangulação, apresentada em 1982 por Davidson. 

Triangulação, basicamente, é a interação entre dois falantes comunicando-se acerca de objetos 

e/ou eventos num mundo compartilhado por ambos. É no processo de triangulação que 

podemos identificar o erro como condição necessária, embora não suficiente, para a 

emergência da racionalidade, socialmente construída. O primeiro capítulo apresenta os 

resultados dos estudos acerca da triangulação e identifica, por um lado, três tipos de 

triangulação: da comunicação, do conhecimento e do mental, por outro, a ocorrência de dois 

níveis de triangulação: a primitiva e a complexa. A contribuição de Morin para a compreensão 

do erro e sua ocorrência nos diferentes níveis existenciais compõe o segundo capítulo da tese. 

A abordagem complexa do erro apoia-se em uma crítica ao modelo vigente de conhecimento, 

apontando a necessidade de se desenvolver um “conhecimento do conhecimento” e, numa 

concepção de sujeito bio-lógico, estrutura triangular que relaciona de forma não redutível três 

elementos: um conceito biológico (cérebro), um conceito psíquico (espírito) e um conceito 

organizacional (aparelho neurocerebral). Morin identifica dois níveis de erro. O primeiro se dá 

no âmbito do vivo e o segundo é atributo exclusivo do sujeito humano. A diferença entre os 

dois é a existência de uma relação – no segundo nível – entre erro e verdade, ou, “errância”. 

Tendo por base essa dupla sustentação teórica, foram analisadas (terceiro capítulo) três 

situações de aprendizagem com ocorrência de erro – pelo menos na perspectiva do professor 

– e que tornou possível chegar-se ao argumento principal da tese, que afirma a necessidade 

de substituir uma concepção individualizante do erro e concluir que o erro, tal como a 

racionalidade, é socialmente construído.  

 

Palavras-chave: Erro. Triangulação. Complexidade. Educação. 

 



 

 

ABSTRACT 

BIELLA, Jaime. Err: plural verb. A critique of the individualistic conception of error. 2015. 159 f. 

Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2015. 

 

This thesis deals with the theme of error and, more specifically, the error in its epistemological 

dimension. Two thinkers guided the research work: Donald Davidson and Edgar Morin. The 

starting point is the metaphor of triangulation, presented in 1982 by Davidson. Triangulation, 

basically, is the interaction between two speakers communicating about objects and/or events 

in a world shared by both. It is in the triangulation process that can identify the error as a 

necessary condition, but not sufficient for the emergence of rationality, socially constructed. 

The first chapter presents the results of studies on the triangulation and identifies on the one 

hand, three types of triangulation: communication, knowledge and mental, on the other, the 

occurrence of two triangulation levels: the primitive and complex. The Morin's contribution to 

the understanding of the error and its occurrence in different existential levels makes up the 

second chapter of the thesis. The complex approach to error rests on a critique of the 

prevailing model of knowledge, pointing out the need to develop a "knowledge of knowledge" 

and a conception of the subject bio-logical, triangular structure that relates not reducible form 

three elements: biological concept one (brain), a psychic concept (spirit) and an organizational 

concept (neurocerebral device). Morin identifies two levels of error. The first takes place in the 

context of the living and the second is unique attribute of the human subject. The difference 

between the two is the existence of a relationship - the second level - between error and truth, 

or "wandering". Based on this dual theoretical framework, we analyzed (third chapter) three 

learning situations with error occurrence - at least in the teacher's perspective - and that made 

it possible to get to the main argument of the thesis, which affirms the need to replace a 

individualistic concept of error and conclude that the error, such as rationality, is socially 

constructed. 

 

Keywords: Error. Triangulation. Complexity. Education. 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

BIELLA, Jaime. Err : verbe au pluriel . Une critique de la conception individualiste de l' erreur. 

2015. 159 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2015. 

 

La présent thèse parle du thème d’erreur , et bien  spécifiquement, l’erreur dans son dimension 

épistémologique. Deux penseurs ont guidé le travail de recherche: Donald Davison et Edgar 

Morin. Le point de partiée est la métaphore de triangulation, présentée en 1982  par  Davidson. 

Triangulation, fondamentalement, est l’interaction entre deux parlants  qui se communiquent 

à propos des objects ou des événements dans un monde partagé pour eux. C’est dans le 

processus de triangulation qu’on peut identifier l’erreur comme le condition necessaire, 

pourtant pas suffisant, pour l’émergence de la racionalité, socialement construite. Le premier 

chapitre montre les résultads des études à propos de la triangulation et identifie, d’un côté, 

trois types de triangulation : de la communication, du connaissance et du mental, en revanche, 

l’occurrence de deux niveaux de triangulation : la primitive et la complexe. La contribuition de 

Morin pour la compréhension d’erreur et son occurrence dans les différents niveaux 

existentiaux composent le deuxième chapitre. L’Approche complexe d’erreur est soutenue dans 

une critique au modèle présent de connaissance, qui montre le besoin de se développer un 

« connaissance du connaissance » et, dans une conception du sujet bio-logique, structure 

triangulaire que fait une rélation d’une façon non réductible de trois éléments : un concept 

biologique (le cerveau), un concept psychique (l’esprit) et un concept organisationnel (dispositif 

neurocérébral). Morin identifie deux niveaux d’erreur. Le premier se développe dans le domaine 

du vivant et le deuxième attribut exclusif su sujet humain. La différence entre les deux est 

l’existence d’une rélation - deuxième niveau – entre l’erreur et la verité, ou, « errância ». Se 

basant dans ce double support théorique, ils font analysés (troisième chapitre) trois situations 

d’ apprentissage avec l’occurrence d’erreur – au moins dans la perspective du professeur – qui 

a ofrri la possibilité d’arriver au argument principale de cette thése, qui affirme la nécessité de 

faire le remplacement d’une conception individualisant d’erreur par le connaissance que 

l’erreur, ainsi comme la racionalité, est socialement construite. 

 

Mots-clé : Erreur. Triangulation. Complexité. Éducation. 

 



 

 

RESUMEN 

BIELLA, Jaime. Errar: verbo plural. Una crítica a la concepción individualizante del error. 2015. 

159 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2015. 

 

La presente tesis aborda la temática del error y, más específicamente, el error en su dimensión 

epistemológica. Dos pensadores orientaron el trabajo de investigación: Donald Davidson y 

Edgar Morin. El punto de partida es la Metáfora de la Triangulación, presentada en 1982 por 

Davidson. La triangulación, básicamente es la interacción entre dos hablantes que se 

comunican acerca de objetos y/o eventos en un mundo compartido por ambos. Es en ese 

proceso de triangulación que podemos identificar el error como condición necesaria, pero no 

suficiente, para el surgimiento de la racionalidad, socialmente construida. El primer capítulo 

presenta los resultados de estudios acerca de la triangulación e identifica, por un lado, tres 

tipos de triangulación: de la comunicación, del conocimiento y de la mente, por otro, la 

ocurrencia de dos niveles de triangulación: la primitiva y la compleja. La contribución de Morin 

para la comprensión del error y su ocurrencia en los diferentes niveles existenciales compone 

el segundo capítulo de la tesis. El abordaje complejo del error se apoya en una crítica al 

modelo vigente del conocimiento, apuntando a la necesidad de desarrollar un “conocimiento 

del conocimiento” y una concepción de sujeto bio-lógico, estructura triangular que relacione 

de forma no reductible tres elementos: un concepto biológico (cerebro), un concepto psíquico 

(espíritu) y un concepto organizacional (aparato neurocerebral). Morin identifica dos niveles 

de error. El primero se da en el ámbito del vivo y el segundo es un atributo exclusivo del 

sujeto humano. La diferencia entre los dos es la existencia de una relación – en un segundo 

nivel – entre error y verdad, y, “errancia”. Teniendo por base esa doble sustentación teórica, 

analizamos (en el tercer capítulo) tres situaciones de aprendizaje con la ocurrencia del error – 

por lo menos en la perspectiva del profesor – es que se volvió posible llegar al argumento 

principal de la tesis, que afirma la necesidad de sustituir una concepción individualizante del 

error y concluir que el error, como la racionalidad, es socialmente construido. 

 

Palabras-clave: Error. Triangulación. Complejidad. Educación. 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

Resumo ................................................................................................................................ 07  

Abstract ............................................................................................................................... 08   

Résumé ................................................................................................................................ 09 

Resumen ............................................................................................................................. 10 

 

Introdução ......................................................................................................................... 12 

   

Capítulo 1 – Donald Davidson e a construção social da racionalidade  29  

 1.1. Fisicalismo não-redutivo .................................................................................. 31 

 1.2. Triangulação I ....................................................................................................... 38 

 1.3. Externalismo(s) ..................................................................................................... 43 

 1.4. Monismo Anômalo, Externalismo e Triangulação ............................... 50 

 1.5. Triangulação II ..................................................................................................... 62 

  

Capítulo 2 – Edgar Morin e a abordagem complexa do erro .................. 85 

 2.1. O conhecimento e seu duplo: conhecimento do conhecimento .. 91 

 2.2. O indivíduo e seu duplo: sujeito bio-lógico ............................................ 103  

 2.3. Complexidade e erro .......................................................................................... 113 

 

Capítulo 3 – Erro e educação ................................................................................... 129 

 3.1. O erro em três situações de aprendizagem ............................................ 134   

 

Referência bibliográfica ............................................................................................... 144



12 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A filosofia sempre se ocupou com o tema do erro. Do mesmo modo, a 

pedagogia também tem nesse tema um vasto espectro de pesquisas realizadas, além 

de ser esse um assunto sempre em foco nas conversas entre educadores. Pensemos, 

por exemplo, num processo de ensino e aprendizagem de matemática.  

Vamos assumir que a sentença “2 + 2 = 4” é verdadeira. Tendo por base tal 

pressuposto, um professor de matemática prepara suas estratégias para ensinar cálculo 

para alunos do ensino fundamental. Se o processo for bem-sucedido, chegará um 

momento no qual o aluno será capaz de afirmar que o resultado da soma de “2 + 2” 

é “4”. Como o aluno chegou a esse resultado? Sua resposta é apenas o efeito de um 

processo de memorização ou houve algum outro evento mental? Nesse caso, qual? 

Se, além disso, o aluno for capaz de afirmar que a soma de “3 + 3” é igual a 

“6”, então, certamente, estaremos diante de um processo que não se esgota na 

memorização. Por que? Na expressão “2 + 2 = 4”, temos que, quando um número se 

repete na soma, o resultado é o dobro do próprio número. Se o aluno for capaz de 
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realizar esse raciocínio, então, estará apto a aplicá-lo em outra sentença com as 

mesmas características, mas com outros números. Neste caso, pode-se afirmar que o 

aluno teve que “aprender” a como realizar atos de computação desempenhados em 

determinado contexto, em um contexto diverso. 

E o que ocorre quando o aluno afirma que a soma de “2 + 2” é igual a “5”, 

ou que a soma de “4 + 4” é igual a “9”? Assumindo o pressuposto inicial, o professor 

concluirá que o aluno cometeu um erro. 

A partir de situações como as descritas acima, muitos estudos têm sido 

realizados acerca do erro. Podemos destacar três linhas de pesquisa com esse tema1. 

A primeira foi apresentada por Platão e dela se ocuparam vários filósofos, 

como R. Descartes e I. Kant. Para esses filósofos, o objetivo da investigação é a 

definição conceitual e essencialista do termo erro. Metafisicamente, busca-se 

responder à questão “o que é o erro?”2. 

Platão foi o primeiro filósofo a se ocupar diretamente do tema do erro. Na 

obra O Sofista, Platão se impõe a tarefa de provar em todos os âmbitos as condições 

de existência do erro. Para o pensador grego, provar a existência do erro é tarefa 

simultânea a provar a existência da verdade. Nasce aqui a relação entre verdade e erro 

                                                 
1 Essa categorização serviu apenas para o ordenamento de meus estudos. Não pretende, portanto, 

oferecer uma categorização padrão, nem eliminar outras possíveis abordagens do tema aqui em foco. 

2 O livro de Victor Brochard (apesar de ser do final do século XIX) é leitura obrigatória para a 

compreensão da concepção metafísica do erro (BROCHARD, 2008). Sobre a relação entre erro e verdade, 

ver RORTY, 1986 e BIELLA, 2004. 
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(erro como expressão do discurso falso). Cito: “Assim, o conjunto formado de verbos 

e nomes, que enuncia, a teu respeito, o outro como sendo o mesmo, e o que não é 

como sendo, eis, exatamente, ao que parece, a espécie de conjunto que constitui, real 

e verdadeiramente, um discurso falso” (PLATÃO, 263d). Ou, como dirá posteriormente 

Aristóteles, o discurso é falso quando “diz do que é que não é, e do que não é que 

é” (ARISTÓTELES, 1011b, 26). 

Ao inaugurar a filosofia moderna, Rene Descartes associa o erro com o 

entendimento e a emoção. Para o filósofo, o entendimento tende à verdade tanto 

quanto a vontade, entretanto, a vontade se associa ao livre-arbítrio, o que faz com 

ela, por vezes, possa ir para além do que o entendimento recomendaria. Neste sentido, 

poder-se-ia identificar dois aspectos do erro: em seu sentido positivo, o erro aparece 

como ato livre da vontade, mas, por outro lado, o erro é uma privação, pois que 

demonstra a incompletude de uma vontade que se pretende esclarecida.  

Diante de tais considerações acerca do erro, Descartes tenderá a considerar o 

sentido negativo como o mais relevante, o que fará com que o pensador venha a 

concluir que a educação deve ser desenvolvida como um processo de fortalecimento 

do entendimento (razão), visando a não ocorrência de erros. A superação do erro, 

então, decorrerá da superação da relação (desproporcional) entre entendimento e 
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vontade. O método cartesiano se apresenta assim como uma sequência de 

procedimentos que, sendo bem realizados, impedem a ocorrência do erro3. 

Immanuel Kant, por sua vez, será o responsável por relacionar e distinguir erro 

e ilusão4, especialmente em sua Crítica da Razão Pura. Nos escritos de sua fase crítica, 

tendo estabelecido os limites e as possibilidades do conhecimento em geral, Kant se 

pergunta sobre o fundamento dos sistemas metafísicos e conclui que esses não se 

sustentam em princípios verdadeiros, mas no erro e na ilusão. Nesse ponto, o pensador 

se vê impelido a demonstrar como erro e ilusão participam do processo de produção 

do conhecimento. Duas conclusões são formuladas: por um lado, o erro é tido como 

corrigível e a ilusão como inevitável e, por outro lado, a ilusão não é um erro, mas 

induz ao erro. 

Uma segunda linha de pesquisa foi desenvolvida pelos estudiosos da 

psicologia do desenvolvimento cognitivo (e seguem hoje através das ciências 

cognitivas). H. Wallon, J. Piaget e L. Vigotsky são nomes a serem considerados aqui, 

mas não se pode ignorar estudos realizados recentemente, como os desenvolvidos 

pelo Comitê de Desenvolvimento da Ciência da Aprendizagem (EUA)5. 

                                                 
3 Para uma consulta desta temática diretamente na obra de Descartes, ver: Meditações Metafísicas e 

Discurso do Método. 

4 Para uma abordagem acerca da distinção entre erro e ilusão, ver: MARIOTTI, 2010. 

5 O background sobre o qual se desenvolvem essas investigações traz à tona a relação entre 

pensamento e linguagem. Uma boa discussão acerca dessa relação na obra desses mestres da psicologia 

está no livro de M. MERLEAU-PONTY, 2006. 
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Por fim, o erro tem sido investigado em sua dimensão didático-operatória, ou 

seja, procura-se compreender o papel que o erro ocupa nos sistemas de avaliação de 

aprendizagem. Utilizando-se, muitas vezes, da realização de pesquisas-ação, essa linha 

de investigação se ocupa em compreender como os professores detectam o processo 

de ocorrência do erro. O objetivo aqui é identificar como o erro acontece, para que 

se possa “corrigir a rota” e levar o aluno ao acerto6.   

Mesmo considerando as especificidades de cada uma das linhas de pesquisas 

citadas acima, é possível reconhecer que existem dois traços comuns a todas elas: a 

relação entre erro e verdade e a assunção de uma concepção individualizante do erro. 

E aqui chego ao ponto central de meu próprio questionamento: seriam essas 

explicações adequadas para descrever o que ocorre com o fenômeno do erro?  

Pense na primeira proposição que afirma a associação entre verdade e erro e 

suas implicações para a educação em geral e a educação escolar em particular. A 

crença em verdades estabelecidas leva ao fechamento intelectual e faz com que muitos 

de nossos jovens cheguem às escolas com um enorme arsenal de “verdades prontas” 

e inquestionáveis. Verdades estas que se adaptam às grandes verdades que serão 

apresentadas pela escola ou, verdades em confronto com as verdades escolares. Diante 

desta situação, qual o espaço que se abre para a inovação e a criação?  

                                                 
6 O Grupo de Pesquisa Estudos Sobre o Erro Construtivo, da PUCRS trabalha nessa dimensão e tem 

publicado seus resultados em periódicos e livros, como ABRAHÃO, 2004.  
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Em sentido complementar, a concepção – fortemente arraigada entre nossos 

professores – de que há uma verdade que deve ser oferecida ao educando e que deve 

ser por este assimilada (em geral, de forma não contestatória) cria um ambiente de 

aprendizagem em que o erro é previamente tido como imperfeição e necessariamente 

corrigível. 

A ideia de uma educação pensada como buscando UMA verdade, limita não 

apenas a criatividade dos educandos, mas contrai a própria capacidade lógico-racional, 

posto que as competências necessárias para uma interpretação crítica da realidade 

não se desenvolvem, antes, são embotadas. Isto tudo sem falar que a condenação do 

erro gera uma busca frenética pelo acerto, limitando toda e qualquer possibilidade de 

desenvolvimento pleno de um sujeito naturalmente contraditório como é o ser 

humano. 

E aqui já começo a tratar da segunda característica anunciada: a concepção 

individualizante do erro. Segundo esta abordagem, o sujeito (no caso aqui em tela, o 

educando) é considerado o único responsável pelo erro, que acaba por constituir-se 

como uma falha daquele indivíduo. Isto cria um ambiente de competição no espaço 

escolar, no qual os que acertam são premiados e os que erram são castigados. 

Não faz muito tempo que em nossas escolas as salas de aula eram organizadas 

segundo o grau de acerto e de erro dos educandos. Ao se estabelecer hierarquia entre 

as turmas A, B e C, onde A congrega os melhores alunos (ou seja, os que mais acertam 

e, portanto, menos erram) e C reúne os, digamos, menos produtivos, vai-se minando 
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os espaços de trabalho colaborativo e socialmente solidário entre os educandos com 

dificuldades e potencialidades heterogêneas. Cria-se, desse mondo, uma estratificação 

no interior da própria escola, que também se repetirá no interior da sala de aula, 

reservando-se os assentos próximos ao professor aos alunos “nota 10” e os assentos 

distantes para os educandos que apresentam as maiores dificuldades de 

aprendizagem. Uma pergunta então se impõe: por que punir os alunos que mais 

necessitam de apoio para se desenvolverem?  

Por outro lado, seria útil se observar que muitos elementos externos ao próprio 

educando contribuem positiva ou negativamente para a aprendizagem, tais como 

ambiente familiar, conhecimentos e métodos prévios de aprendizagem, o material 

didático utilizado, o descompasso entre o ambiente escolar e o ambiente extraescolar, 

e tantos outros. 

Ao longo do presente trabalho duas proposições são assumidas. Em primeiro 

lugar, defende-se que a racionalidade é socialmente construída, logo, não pode haver 

criatura pensante fora de uma comunidade de criaturas, elas mesmas, pensantes. Por 

outro lado, assume-se que onde há conhecimento co-existem acerto e erro, logo, a 

obsessão por uma aprendizagem centrada prioritariamente na busca na verdade está 

de antemão fadada ao fracasso, pelo menos se se entende que a educação não é 

mera adaptação às verdades estabelecidas. 
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Se essas proposições se sustentarem, há de se concluir que a concepção 

individualizante deveria ser abandonada em prol de uma nova concepção que 

considere o erro como socialmente construído e cognitivamente relevante. 

Minha aproximação a esse tema se deu através da filosofia de Donald 

Davidson. Na pesquisa que realizei acerca da concepção davidsoniana de 

racionalidade, cheguei a um ponto no qual o autor afirma que a emergência da 

racionalidade depende (não exclusivamente) da ocorrência do erro.  

No contexto da filosofia de Davidson, erro é a ocorrência de uma contradição 

entre uma crença presente e uma crença assumida anteriormente. Desse modo, parece 

que estamos diante do que Piaget classificou de “forma positiva do erro”, caracterizado 

pela contradição entre ideias da infância e ideias que a criança vem a ter numa etapa 

posterior de seu desenvolvimento. 

Ocorre que Piaget pensa o erro a partir do conceito de assimilação, segundo 

o qual as pressões do meio não moldam a inteligência, uma vez que o meio fornece 

os dados, mas esses são assimilados pela inteligência, ou seja, os dados são 

submetidos a um processo de moldagem à estrutura organizacional da própria 

inteligência. Piaget assume o princípio kantiano de interação entre “esquema” e 

“conteúdo”.  
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Davidson, por sua vez, considera a dicotomia esquema-conteúdo como um 

dogma do empirismo, aliás, o que ele classificou como o terceiro dogma7. Ao propor 

o abandono desse dogma, Davidson vislumbrou um novo caminho para se explicar a 

emergência da racionalidade. Ao trilhar esse novo caminho – através da metáfora da 

triangulação – o filósofo deparou-se com o problema do erro.  

Segundo o pensador, a ocorrência do erro e – isso é importante – a consciência 

do erro permitem a construção de uma crença de segunda ordem, isto é, a crença de 

se ter uma crença (poderíamos falar em metacrença, mas essa terminologia não figura 

como recorrente na literatura). Uma crença de segunda ordem exprime a ocorrência 

de uma atitude proposicional, ou seja, um padrão de comportamento altamente 

complexo, somente observável por seres capazes, eles próprios, de se comportarem 

de modo complexo. 

A relação triangular entre dois agentes linguisticamente competentes (para 

usar uma expressão de Habermas) e as ocorrências num mundo compartilhado por 

ambos se configura como a situação paradigmática de emergência da racionalidade. 

Racionalidade socialmente construída. Mas aqui estou me referindo a uma 

triangulação na qual há a concorrência de ações linguísticas, isto é, uma triangulação 

mediada pela linguagem. Na teoria de Davidson, esse é um segundo estágio do 

processo de emergência da racionalidade. O estágio primeiro é quando a triangulação 

                                                 
7 Os outros dois são os dogmas da analiticidade e do reducionismo e foram propostos por W. Quine. 
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ocorre sem a interveniência da linguagem. Nessa etapa, ocorre a triangulação pré-

cognitiva.  

Se considerarmos que a linguagem se introduz nesse processo de emergência 

como uma superestrutura, então “o problema é saber como se passa de uma atividade 

quase biológica a uma atividade não biológica, mas que supõe todo um movimento, 

uma atividade, para integrar-se ao diálogo” (MERLEAY-PONTY, 2006, p. 8). 

A presença da linguagem também será destacada como relevante por Edgar 

Morin em seus escritos acerca da temática do erro, uma vez que o autor identifica 

dois níveis de erro, sendo o primeiro, ação dos sistemas vivos em geral e o segundo 

um traço característico do humano. 

De acordo com Morin, todo e qualquer forma de organização viva (o sistema 

do vivo e da vida e também o humano) pode ser descrita como uma máquina 

informacional, comunicacional e computante. Não se trata, portanto, de recebimento 

passivo de informações, mas de absorção, computação e transmissão de informação. 

O relevante para a compreensão da temática do erro encontra-se na dimensão 

computante das organizações vivas. Computar é fazer cálculos sob a observância de 

regras (“obedecer a uma certa lógica”). 

Dito isto, é necessário esclarecer que, para Morin, há uma distinção 

fundamental entre as máquinas vivas e o que ele chama de máquinas artificiais 

(computadores, por exemplo). Enquanto estas computam para terceiros, a computação 

das organizações vivas é sempre feita em primeira pessoa. Nas palavras de Morin: “Eu 
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computo em função de mim mesmo, eu computo para viver, eu vivo computando” 

(MORIN, 1982, p. 142). 

Se o erro se relaciona com a atividade computante, então, o erro estaria ligado 

não necessariamente à verdade, mas à vida e, por extensão, à morte. Viver, portanto, 

é enfrentar os erros decorrentes da própria existência e das interfaces da máquina viva 

com o ambiente em que ela está se fazendo. Viver requer enfrentar as possibilidades 

de erro. A superação do erro mantém a vida. Sucumbir pode levar à morte. 

Sobre a distinção estabelecida por Morin entre o erro do vivo em geral e o 

erro do humano em particular, vale destacar que, embora seja necessário reconhecer 

que se pode falar da dimensão biológica do erro para os dois grupos de criaturas, é 

necessário reconhecer que o “erro humano é muito mais vasto e comporta 

desenvolvimentos inteiramente novos” (MORIN, 1982, p. 144) e isto se deve ao fato 

de que o erro humano está diretamente ligado ao aparecimento da linguagem.  

Ao trazer à tona a linguagem, Morin destaca que na linguagem encontramos 

a palavra e a ideia. A palavra complexificou as estratégias de inserção do humano no 

mundo, uma vez que criou uma nova forma de induzir o outro ao erro, através do 

emprego da mentira. Por outro lado, a ideia – entendida como a capacidade 

propriamente humana de traduzir a realidade externa – abre duas possibilidades, a 

saber: por um lado, permite ao ser humano inserir-se no mundo e definir as estratégias 

necessárias para a sua sobrevivência nesse mundo e, por outro lado, sendo tradução, 

nossas ideias (e também nossas representações em geral) não são meros reflexos da 
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realidade externa. É o caráter de tradução que faz emergir a possibilidade de erro e 

estabelece um nível ampliado de ocorrência de erro. 

A capacidade humana de manejar linguagens através do complexo espírito-

cérebro é o que permite o surgimento de noções, definições, conceitos, ideias e 

representações. Os resultados do uso dessa capacidade se manifesta através do 

aparecimento de traduções na forma de mitologias, religiões, ideologias e teorias, e, 

no conjunto dessas traduções, emerge a ideia de verdade, tanto no sentido de 

verdades absolutas (dogmatismo) quanto no sentido de verdades socialmente 

construídas (democracia), mas também na dimensão epistemológica (verdades 

científicas e filosóficas). 

A emergência da ideia de verdade, diz Morin, agrava a questão do erro, pois, 

quanto mais convencida está uma pessoa de que ela é possuidora da verdade, menos 

atenta ela está para a possibilidade de ocorrência de erro. O que Morin está afirmando 

então é que nossas traduções permitem a elaboração e a adoção de estratégias que 

garantem a sobrevivência do humano no meio ambiente no qual ele tem que estar 

sempre inserido para poder se constituir como humano (ambiente aqui considerado 

não apenas como físico, mas também social). Essas estratégias, quando bem-

sucedidas, são tidas como “verdadeiras” – ou pelo menos baseadas em verdades – 

mas, o seu fracasso pode estar diretamente relacionado com uma tradução errada da 

própria realidade existencial do humano.  
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A esse jogo de verdade e de erro, Morin denomina de errância. Posteriormente, 

a concepção moriniana de erro no humano será ampliada pela introdução – nos 

processos de tradução – da dimensão afetiva, o que potencializa a possibilidade de 

erro no propriamente humano, uma vez que “a projeção de nossos desejos ou de 

nossos medos e as perturbações mentais trazidas por nossas emoções multiplicam os 

riscos do erro” (MORIN, 1999b, p. 20). 

Por fim, o pensador da complexidade destaca que o jogo da errância ocorre 

tanto no campo das ciências, posto que “a ciência não possui a verdade, mas joga 

num nível de verdade e do erro”, quanto no campo das relações histórico-político-

sociais, pois “a democracia não tem verdade, mas é próprio de uma democracia 

permitir mais ou menos que se jogue o jogo da verdade e do erro” (MORIN, 1982, p. 

155-156).  

O que foi exposto até aqui permite-me reconhecer pontos de convergência 

entre os dois pensadores trazidos ao presente trabalho. Davidson e Morin, cada qual 

por caminhos próprios, elaboraram críticas radicais aos reducionismos que 

caracterizam a cultura contemporânea e formularam proposições para a superação 

desses reducionismos. 

Davidson destaca os processos intercomunicacionais entre criaturas 

linguisticamente competentes e desenvolve uma concepção de racionalidade que se 

constitui na interação entre dois falantes e um mundo compartilhado por ambos. 
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Destaca ainda a existência de dois níveis de interação e define a linguagem como o 

elemento que permite tal distinção. 

Morin, por seu turno, ajuda-nos a compreender a dinâmica complexa tanto da 

produção do conhecimento quanto da emergência de um sujeito bio-lógico capaz de 

estabelecer um circuito retroalimentador entre a natureza, o vivo e o humano. Morin 

enfatiza o processo de emergência que faz do espírito humano dependente e 

causalmente ativo em relação aos níveis mais elementares dos sistemas da vida e da 

natureza.  

Desse modo, Morin contribui para a compreensão de que o erro não é um 

mero acidente de percurso que se deve buscar eliminar a qualquer custo. Errar seria, 

então, parte do processo de construção do conhecimento humano e elemento 

constitutivo de todo e qualquer processo de aprendizagem.  

Como afirmado anteriormente, neste trabalho eu busquei apresentar uma 

crítica à concepção individualizante do erro e, por extensão, propor uma formulação 

alternativa. 

A estratégia utilizada para a persecução desse duplo objetivo foi o de analisar 

três situações de aprendizagem com ocorrência de erro, à luz das contribuições dos 

dois pensadores que me guiaram nessa empreitada. As situações analisadas 

permitiram, por um lado, mostrar a pertinência das ideias de Morin e de Davidson e, 

por outro, reforçaram a crença de que há algo de inapropriado no modo como nossos 

sistemas de educação (formal ou não) tratam da temática do erro. E, considerando a 
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função que o erro desempenha na educação contemporânea, parece legítimo afirmar 

que há algo de errado no modelo educacional vigente. Um modelo de educação que 

supervaloriza o acerto e pune – muitas vezes de forma indelével – o erro. Uma 

educação centrada no sujeito individual. Uma educação que nega o que de mais 

humano há no humano: o ser-múltiplo.  

Se esta conclusão faz sentido – e eu penso que faz – então é urgente investir 

na tese previamente enunciada de que a racionalidade está continuamente sendo 

construída. Construída e reconstruída na interação não com esquemas conceituais 

prontos, mas na interação com outros falantes-intencionais. Se o processo de 

construção de racionalidade se dá num “jogo de verdade e erro”, então, são as 

verdades de outrem que exibem os erros das minhas próprias (pseudo) verdades. 

E mais, se o erro expressa contradições que emergem dos confrontos dialogais 

com o outro, então, o tema da comunicação intersubjetiva (logo, o tema da 

democracia) apresenta-se de modo inescapável. Compreender a comunicação com 

outrem implica necessariamente descrever como estamos continua e 

intersubjetivamente reposicionando nossa subjetividade.  

Essa instabilidade do sujeito – marca forte da cultura líquida em que vivemos 

– requer uma nova educação. Uma educação que nos ajude a ressignificar a escola 

que hoje “produz, talvez, cérebros cartesianos (embora cada vez mais ignaros), mas 

produz também corpos obesos, corações secos e frustrados, almas vazias e 

desesperadas” (HALÉVI, 2010, p. 291).  
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Há que se buscar uma educação concebida não mais sob a égide da verdade, 

considerada pela educação tradicional como libertadora e edificante, mas uma 

educação que assuma a transitoriedade e a relatividade-não-relativista (Rorty) como 

elementos constitutivos da cultura contemporânea.  

Há que se buscar uma educação que não tenha o acerto como único objetivo, 

mas que reconheça a relevância do erro em todos os processos de aprendizagem.  

Há que se buscar uma educação que seja um “acto de fé no futuro 

desconhecido que a geração vindoura representa, acto de fé tanto mais justificado 

quanto a educação, renunciando ao domínio totalitário, deixa lugar para a 

indeterminação, fonte de criatividade e de liberdades possíveis” (ATLAN, 1991, p. 171). 

O presente trabalho se estrutura em três capítulos. O primeiro aborda a 

filosofia de Donald Davidson e o seu foco está direcionado para a triangulação, 

apresentada pelo filósofo norte americano como uma metáfora que joga luz sobre o 

processo de emergência da racionalidade socialmente construída. O resultado obtido 

foi uma tipologia de três modelos de triangulação e a distinção de dois níveis de 

triangulação. A compreensão da emergência da racionalidade forneceu, desse modo, 

argumentos necessários para o objetivo proposto de enfraquecer a concepção 

individualizante do erro. 

O capítulo segundo expõe minha aventura pelos labirintos complexos do 

pensamento de Edgar Morin. Pensador múltiplo e vasto que faz da temática do erro 

uma companheira constante de viagem, o pesquisador francês ajudou-me a formular 
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um entendimento do erro desde a perspectiva epistemológica, que era um segundo 

objetivo proposto. Ocorre que, segundo Morin, a epistemologia não se separa da 

antropologia, fazendo com que o conhecer não seja um mero atributo do ser humano, 

mas o seu modo próprio de ser. Tal inseparabilidade é aqui explorada investigando-

se a formulação moriniana de duas sínteses, a do conhecimento do conhecimento e 

a do humano como sujeito bio-lógico. Desse modo, a relação entre ser e conhecer 

forneceu os elementos necessários à formulação de uma concepção complexa do erro. 

Por certo não se pode afirmar que tal concepção de erro esteja prontamente 

formulada. Antes, seria melhor dizer que este trabalho inicia uma escavação no 

paradigma vigente na educação contemporânea, para, quem sabe, semear novas 

possibilidades. Não se trata, portanto, de descartar o que aí está, mas de desvelar 

aspectos ocultados pela imposição paradigmática. É na realidade da sala de aula que 

se pode vislumbrar as luzes e as sombras desse caminhar. O terceiro capítulo relata 

essa aventura. 

 

 

Na capa do presente trabalho há uma foto da instalação True Rouge, do artista pernambucano 

Tunga (Antônio José de Barros de Carvalho e Mello Mourão – Palmares-PE, 1952). 

Materiais: redes, madeira, vidro soprado, pérolas de vidro, tinta vermelha, esponjas do mar, 

bolas de sinuca, escovas limpa-garrafa, feltro, bolas de cristal. 

Dimensões: 1315 x 750 x 450 cm. 

Ano: 1997. 

Acervo do Instituto Inhotim (Brumadinho, MG, Brasil). 

Foto do autor. 
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CAPÍTULO 1 

DONALD DAVIDSON E A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA RACIONALIDADE 

  

Donald Davidson (EUA, 1917-2003) produziu uma extensa obra que abarca 

vários temas da filosofia contemporânea em geral e da filosofia analítica em particular, 

tais como: filosofia da ação, filosofia da mente e teoria da racionalidade.  

Sua produção foi publicada sempre na forma de artigos acadêmicos, de modo 

que os seus livros são coletâneas desses artigos, agrupados por temas que são 

recorrentes ao longo dos anos de produção intelectual do pensador norte americano. 

Como esses temas são inter-relacionados, por vezes é difícil abordar um deles sem 

transitar por outros tantos.  

O ponto de partida para este trabalho é a indicação que faz Davidson da 

importância do erro para o processo de emergência da racionalidade. A temática surge 

na apresentação da Metáfora da Triangulação, que por sua vez, serve para Davidson 
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descrever como, a partir da interação de duas pessoas que compartilham um mundo 

comum, chegamos a nos tornar criaturas pensantes. 

Resumidamente, Davidson argumenta que existem dois níveis de triangulação 

e o que marca a passagem do primeiro para o segundo é a existência (e, sobretudo, 

a consciência) de contradições entre uma crença presente e outra crença passada. 

Adquirir a consciência da existência do erro é condição necessária (embora não 

suficiente) para a emergência de um padrão complexo de comportamento como são 

manifestados pelas criaturas que denominamos de racionais.  

Ocorre que Davidson não explora em profundidade o tema do erro, apontando 

apenas algumas pistas de investigação. Em sua Autobiografia Intelectual, ele reconhece 

que “a imagem que eu formei de uma relação triangular entre duas pessoas e um 

estímulo externo compartilhado [...] não é suficiente para explicar o erro, mas ela 

constrói uma sala para ele” (DAVIDSON, 1999a, p. 66). 

No terceiro capítulo desta tese, deter-me-ei na temática do erro, e, no 

presente, me dedicarei a mostrar como Davidson constrói uma imagem da mente 

humana na qual o pensamento, embora localizado individualmente na mente de um 

sujeito, é, na verdade, uma construção social. Para tanto, partirei da teoria davidsoniana 

da mente (Monismo Anômalo). Em seguida, explorarei as teses externalistas e holistas 

da determinação do significado da linguagem e do conteúdo dos pensamentos. Por 

fim, relacionarei fisicalismo não-redutivo, externalismo histórico-causal e triangulação, 

visando construir uma imagem ampla da filosofia de Davidson e que me permitirá, 



31 

 

 

adiante, sustentar a tese que anima este trabalho: mostrar que o erro deve ser tratado 

– em especial nos processos de ensino e aprendizagem – como sendo fruto de 

processos de interação entre pelo menos duas pessoas, enfraquecendo, assim, a 

concepção individualizante do erro. 

 

1.1.  Fisicalismo não-redutivo 

Em Mental Events (1970b), Davidson apresenta uma solução para o problema 

da relação mente-corpo. A teoria que Davidson sugere é uma forma de materialismo 

não reducionista, chamada de Monismo Anômalo (MA).  

A teoria davidsoniana compõe-se de três princípios, aparentemente 

contraditórios entre si. Digo “aparentemente” porque Davidson acredita ser capaz de 

mostrar que todos os três princípios do MA são plausíveis e que não há contradição 

entre eles. Os três princípios são:  

P1. Princípio da Interação Causal (PIC): “pelo menos alguns eventos mentais 

interagem causalmente com eventos físicos” (p.208).  

P2. Princípio do Caráter Nomológico da Causalidade (PCNC): “onde houver 

causalidade, deve haver lei: eventos relacionados como causa e efeito devem obedecer 

a leis deterministas estritas” (p. 208). 

P3. Princípio do Anomalismo do Mental (PAM): “não existem leis 

deterministas estritas a partir das quais eventos mentais possam ser previstos e 

explicados” (p.208).  
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Se for possível mostrar a correção da filosofia de Davidson, então ter-se-á uma 

teoria sobre a relação mente-corpo, apoiada em duas teses: i) há monismo ontológico: 

eventos mentais são idênticos a eventos físicos; ii) não há monismo epistemológico 

(ou conceitual): eventos mentais não são regidos por leis estritas (anomalismo do 

mental). Dito de outro modo, o que Davidson afirma é que o mental deve ser 

entendido como uma categoria conceitual, e não mais como uma categoria ontológica.  

Como eu disse acima, existe uma “aparente” contradição entre os três 

princípios, pois: (P1) e (P2) implicam a negação de (P3); (P2) e (P3) implicam a negação 

de (P1), e, (P1) e (P3) implicam a negação de (P2).  Posso formatar esta “aparente” 

contradição da seguinte maneira: 

1) Se eventos mentais interagem causalmente com eventos físicos, e, 

2) Se relações causais implicam leis estritas, 

3) Então, pode-se prever e explicar eventos mentais utilizando leis estritas. 

Mas, (3) é incompatível com (P3). 

O problema então é: como tornar P1-P3 compatíveis entre si? A resposta que 

Davidson apresenta é uma teoria da identidade de ocorrência (token-token identity 

theory). Para se entender essa teoria, faz-se necessário compreender como Davidson 

define eventos. Ainda em Mental Events (p. 210-211), Davidson afirma que:  

a) Eventos são entidades particulares não repetíveis, localizados no espaço-

tempo; 
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b) O que difere um evento mental de um evento físico é a descrição que se faz 

dele.  

Dessas duas afirmações, Davidson conclui que eventos não são físicos nem 

mentais. Suas descrições é que são físicas ou mentais. E o que diferencia um tipo de 

descrição do outro é o fato de que descrições mentais contêm termos intencionais, 

enquanto nas descrições físicas inexistem termos intencionais. Assim, “A Maria quer 

tomar café” é uma descrição mental, enquanto “A Maria levantou a xícara de café” é 

uma descrição física. 

Outro problema que a teoria da identidade de ocorrência de Davidson precisa 

resolver é o da existência ou não de leis psicológicas e leis psicofísicas estritas. A 

resposta de Davidson para essa questão é negativa (1970b: 216). Dada a negativa de 

Davidson, pergunta-se: Como explicar as ações de um agente racional? 

Davidson inicia a solução deste problema distinguindo leis homonômicas e leis 

heteronômicas (p. 219). As leis homonômicas estão presentes em teorias fechadas (a 

interação causal só pode ocorrer entre eventos do domínio da mesma teoria) e 

completas (os eventos, quando descritos, instanciam leis causais). Segundo Davidson, 

um predicado mental não pode estar presente em uma lei estrita porque predicados 

mentais não possuem as características exigidas, uma vez que uma das características 

do mental é que a sua compreensão deve ser confiada ao pano de fundo de razões, 

crenças e desejos do indivíduo e não apenas pela relação entre os próprios eventos 
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como ocorre com as leis que explicam eventos físicos. Logo, eventos mentais não 

podem ser explicados através de leis homonômicas. 

Num texto de 1974 (Psychology as Philosophy), Davidson aprofunda esta 

discussão sobre leis e afirma que quando atribuímos atitudes proposicionais a agentes 

racionais com o objetivo de entender e/ou explicar seus comportamentos, estamos 

tratando, de fato, de uma questão de interpretação. Mas, para se fazer a interpretação 

do comportamento de um agente, é necessário levar em conta condições de coerência, 

racionalidade e consistência, ou seja, temos que atribuir ao agente um sistema de 

crenças que é, no seu conjunto, coerente e racional8. Ora, considerações sobre 

racionalidade não podem ser consideradas como elementos constitutivos no estudo 

de objetos físicos, portanto, a interpretação das ações de um agente racional não pode 

ser do mesmo tipo das explicações homonômicas, como ocorre na Física. Como diz 

Davidson: 

Não há leis psicofísicas estritas por causa dos compromissos dessemelhantes 

dos esquemas mentais e físicos. É uma característica da realidade física que 

modificações físicas podem ser explicadas por leis que se conectam com outras 

modificações e condições fisicamente descritas. É uma característica do mental 

que a atribuição de fenômenos mentais deve ser confiada ao pano de fundo 

(background) de razões, crenças e intenções do indivíduo. Não poder haver 

conexões firmes entre os domínios de cada um é ser fiel à sua própria fonte 

de evidência [...] A questão é antes que, quando usamos os conceitos de 

                                                 
8 Em outros escritos, Davidson desenvolveu uma teoria da interpretação do comportamento de agentes 

racionais, com ênfase na interpretação do uso da linguagem. Um elemento importante no processo de 

interpretação é o Princípio da Caridade, que, por um lado, cria as condições que tornam possível a 

interpretação, mas, por outro lado, estabelece os limites da interpretação. (Ver: Davidson, 1973 e Biella, 

2004).  
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crenças, desejos e os demais [termos intencionais], devemos estar preparados, 

como a evidência mostra, para ajustar nossa teoria à luz de considerações de 

coerência global: o ideal constitutivo da racionalidade parcialmente controla 

cada fase na evolução do que deve ser uma teoria evoluída [...] Devemos 

concluir, eu penso, que o desnível nomológico entre o mental e o físico é 

essencial, uma vez que concebemos o homem como um animal racional 

(1970b, p. 222-223).  

Desde que foi apresentada, a filosofia da mente de Davidson tem sido alvo de 

amplo e variado debate. Na primeira metade da década de 1980, através da revista 

Analysis, HESS (1981) iniciou uma profícua discussão, sendo seguida por uma troca de 

artigos entre SMITH (1981, 1982, 1984) e HONDERICH (1982, 1983, 1984), o primeiro 

defendendo Davidson dos ataques do segundo. Aqui já se anunciava o tema central 

do embate que segue ainda hoje: de acordo com os críticos, o monismo anômalo 

torna o mental um epifenômeno. Ao cotejar os três princípios do MA, Honderich 

pergunta: um evento mental tem efeito causal em virtude de suas propriedades 

mentais ou de suas propriedades físicas? Considerando que no MA não existem leis 

psicofísicas, a resposta só pode ser que são as propriedades físicas que possuem poder 

causal. Desse modo, o mental seria apenas um fenômeno secundário e dependente 

(HONDERICH, 1982)9. 

A resposta que Davidson vai repetir exaustivamente é a distinção entre 

“eventos” e “descrição de eventos” (como exposto acima). Apoiado nessa distinção, 

Davidson argumenta que relações causais ocorrem entre eventos e não entre 

                                                 
9 Todo esse debate está reunido em CAMPBELL, 2003. 
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descrições. Como eventos são sempre físicos (particulares, não repetíveis, localizados 

espaço-temporalmente), então, eles instanciam leis. Diz ele: “são as relações causais, 

não os conceitos, que implicam a existência de leis” (DAVIDSON, 1993c, p. 313). 

Na década de 1990, o debate é retomado e será protagonizado pela 

interlocução de Davidson com Jaegwon Kim. As críticas de Kim são especialmente três. 

A primeira acusa Davidson de oferecer uma teoria negativa da mente, enquanto o que 

Kim busca é uma teoria positiva acerca da relação mente-corpo. A segunda crítica 

trata do reducionismo. KIM (1993) argumenta que Davidson deixa de considerar outros 

tipos de reducionismo existentes em ciências que não a Física, ou seja, a acusação é 

de que Davidson assume uma posição ingênua em relação ao reducionismo. Segundo 

Kim, a filosofia deveria considerar (e oferecer, se for o caso, uma alternativa) para 

outras formas de redução, e não apenas aquelas que se realizam através de leis estritas. 

A terceira – e mais constante – crítica de Kim é ainda o problema da causalidade, ou 

seja, ele argumenta que no monismo anômalo os eventos mentais são inertes10.  

Seguindo essa linha de debate, e aprofundando outros aspectos do mesmo 

problema, alguns autores têm se concentrado na discussão sobre o estatuto das leis 

psicofísicas, ou, mais especificamente, sobre as chamadas leis Ceteris Paribus11. Este 

não foi o foco de meu estudo, já que me concentrei na distinção que Davidson 

estabelece entre “eventos” e “descrição de eventos”.  

                                                 
10 Ver: KIM: 1993, 2000 e 2005.  

11 Ver, especialmente: HERSTEIN: 2005; CARTWRIGHT: 2002 e 2007. 
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Esse problema recrutava de mim uma atenção particular, pois coloca no palco 

da discussão o conceito mesmo de causalidade. Como este é um conceito que 

acompanha a obra de Davidson desde a sua filosofia da ação e continuará sendo 

determinante nas obras que tratam especificamente do processo de emergência do 

pensamento (ou, da racionalidade), busquei verificar como a causalidade é assumida 

por Davidson em momentos distintos de sua filosofia. 

Nesse ponto, estive muito próximo dos estudos recentes do professor Carlos 

Moya, da Universidade de Valencia, que tem defendido haver uma contradição entre 

a “concepção ordinária de causalidade” assumida por Davidson na época da 

publicação de Actions, Reasons, and Causes (1963) e a “concepção nomológica” 

presente no monismo anômalo12. LEPORE and LUDWIG (2005) reconhecem uma tensão 

entre essas duas formulações assumidas por Davidson, mas não consideram isso um 

problema mais grave. Minha conclusão, ao final do estudo realizado, é que não se 

trata de “apenas uma tensão”, mas uma real contradição. Assumo também que a 

compreensão acerca da diferença entre as duas concepções é de fundamental 

importância para o entendimento da teoria da racionalidade de Davidson, explicitada 

através da metáfora da triangulação. 

 

 

                                                 
12 As teses do professor Moya estão publicadas em: MOYA: 1999 e 2008. 
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1.2.  Triangulação I 

Triangulação é um termo que designa diferentes processos, métodos de 

pesquisa e ações. Pode-se falar, por exemplo, de triangulação no jogo de xadrez, 

quando um jogador move o rei ou a rainha em deslocamentos triangulares para 

obrigar o oponente a fazer determinado movimento. O termo também é utilizado para 

designar determinados processos de avaliação de programas e projetos sociais 

(Avaliação por Triangulação de Métodos), ou ainda, como uma técnica de medição 

por coordenadas, na área da óptica. 

 O processo mais conhecido de triangulação é utilizado nos cálculos 

geodésicos desde o século XVII. Talvez tenha sido aplicado (e registrado) pela primeira 

vez por Tales de Mileto. Deve-se, porém, a Tycho Brahe a formulação do princípio que, 

desde o início do século XVII, vem orientando os topógrafos em operações geodésicas 

que têm por objetivo fornecer a distância entre os pontos intervisíveis de um terreno 

e os ângulos existentes entre as distâncias observadas.  

  O princípio de Brahe pode ser assim apresentado: “se, dado um triângulo 

ABC, do qual são conhecidos o lado AB e os ângulos α e β, então, os lados BC e AC 

são calculados a partir da relação dos senos”, ou seja, uma vez conhecido um lado de 

um triângulo e os ângulos adjacentes, pode-se calcular os outros três elementos, quais 

sejam: dois lados e um ângulo. Segue-se o processo de medição progressiva de outros 

triângulos, deduzidos a partir do primeiro, de tal modo que se constrói uma rede de 
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triângulos que permitirá a determinação de localizações precisas. É o processo 

utilizado ainda hoje para georeferenciamento.  

Em filosofia da mente, o conceito de triangulação ganhou espaço a partir dos 

escritos de Davidson. Em 1982, foi apresentada, “pela primeira vez”, a formulação que 

ele viria a chamar, anos depois, de Metáfora da Triangulação13. Vinte anos mais tarde, 

Peter Pagin descreveu a metáfora davidsoniana do seguinte modo:   

Suponha que você está preso em uma ilha e que pretende chegar ao 

continente mais próximo. Sua única opção é nadar. Mas a outra margem está 

perto o suficiente? Se você embarcar e não estiver, você se afogará. Então você 

prefere saber, antes de partir. Felizmente, você está bem equipado. Você não 

tem apenas uma medida de comparação, mas também um teodolito para 

medir ângulos, e um bom conhecimento de trigonometria. Você, então, 

determina a distância para a outra margem por meio de triangulação. Você 

fixa dois pontos, A e B, em sua própria terra, e identifica um terceiro ponto, C, 

na sua margem oposta. Você, então, mede a distância entre A e B com a sua 

medida de comparação, e os dois ângulos ABC e CAB com o teodolito. Com 

estas informações você pode calcular as distâncias AC e BC para a outra 

margem. (PAGIN, 2001, p. 199).  

 

Essa imagem que Pagin utiliza para descrever as ideias de Davidson é citada 

por outros comentadores14 e, em geral, ela é aceita como sendo uma boa imagem da 

metáfora da triangulação de Davidson. Segundo Pagin, o próprio Davidson aceita essa 

imagem. Minha pesquisa concluiu que esta não é uma imagem que reflita com 

                                                 
13 A expressão “Metáfora da Triangulação” está na nota 17, p. 119, de DAVIDSON, 1982a.  

14 Ver: AMORETTI: 2008; BRINCK, 2004; GLÜER: 2008. 
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precisão as ideias de Davidson. Ao final do presente capítulo apresento uma imagem 

alternativa para a metáfora da triangulação.  

Em Rational Animals, Davidson apresentou a metáfora da triangulação, ao 

afirmar que “nosso sentido de objetividade é a consequência de outra classe de 

triangulação, uma que requer duas criaturas. Cada uma delas interage com um objeto, 

porém, o que dá a cada uma o conceito de como são as coisas objetivamente é a 

linha de base formada entre as criaturas pela linguagem”15 (DAVIDSON, 1982a, p. 105). 

A citação traz três informações. Ela descreve o processo de triangulação entre 

duas criaturas e um mundo compartilhado por ambas, relaciona triangulação com 

“objetividade” e nos diz que existe(m) outra(s) classe(s) de triangulação. Essa última 

informação tem sido ignorada pelos comentadores da obra de Davidson. Em meu 

trabalho, demonstro que existem outras classes de triangulação de interesse direto da 

filosofia da mente e mostro que nos próprios textos de Davidson podem ser 

identificadas três classes delas, que eu estou nomeando como: “triangulação da 

comunicação”, “triangulação do conhecimento” e “triangulação do mental”. Sustento 

que, tomadas em conjunto, as três classes permitem superar um problema 

fundamental da proposta de Davidson, qual seja, o de se determinar se a metáfora da 

triangulação apresentada em 1982 descreve um processo pré-linguístico ou um 

                                                 
15 A metáfora da triangulação (proposta por Davidson e assumida pelos comentadores) está 

desenvolvida em DAVIDSON: 1982a; 1989a; 1990a; 1990c; 1991a; 1992a; 1993a; 1997a. Na minha 

formulação de três classes de triangulação utilizarei outras obras de Davidson, que serão indicados no 

desenvolvimento do meu texto. 
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processo racional, ou, dito de outra forma, se a triangulação é ou não necessária para 

o pensamento racional.  Inicialmente, me deterei no texto Rational Animals. 

Apresentado pela primeira vez em um congresso na cidade de Biel, Suíça, o 

texto pretende responder à seguinte questão: O que é ser uma criatura racional? A 

primeira resposta oferecida por Davidson diz que “ser um animal racional é 

precisamente ter atitudes proposicionais, não importa quão confusas, contraditórias, 

absurdas, injustificadas ou errôneas possam ser essas atitudes” (DAVIDSON, 1982a, p. 

95). Mais adiante, o autor vai dizer que, além de ter atitudes proposicionais, também 

é necessário “ter o dom da linguagem”16 (DAVIDSON, 1982a, p. 96).  

A atitude proposicional paradigmática para Davidson é a crença. Algumas 

crenças possuem um duplo processo de individuação. Por um lado, elas se conectam 

ao mundo exterior, por outro, são determinadas pela sua localização num amplo e 

harmonioso conjunto de crenças, ou seja, as crenças são objetivas e subjetivas, ou, 

dito de outro modo, as crenças (pelo menos algumas delas) possuem propriedades 

extrínsecas e intrínsecas. Esta tese da dupla determinação das crenças está ancorada 

em duas ideias muito caras a Davidson, quais sejam: o externalismo e o holismo.  

Segundo o externalismo davidsoniano, as atitudes proposicionais, de alguma 

forma, são causadas por um mundo exterior ao sujeito da crença. Desse modo, só 

podemos identificar e determinar o conteúdo das atitudes proposicionais (crenças, 

                                                 
16 No original: the gift of tongues.  
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desejos, intenções e outras) porque elas possuem uma “propriedade relacional cuja 

instanciação pressupõe logicamente a existência de algo totalmente distinto do 

indivíduo que a instancia” (LECLERC, 2007, p. 3-4). 

Donald Davidson, portanto, defende uma concepção externalista da relação 

entre o pensamento e o mundo. Uma concepção que ele chamou de “modest form 

of externalism” (Davidson, 1999a, p. 165). Segundo LEPORE e LUDWIG (2005, p. 322) 

“Davidson argumenta [...] a favor de uma forma de externalismo acerca do conteúdo 

mental – a visão de que nossos conteúdos mentais são individualizados, pelo menos 

em parte, por nossas relações com nosso meio-ambiente”. No presente trabalho, 

denominarei o externalismo davidsoniano de Externalismo Histórico-Causal. 

Quando consideramos que o externalismo defende a tese de que o significado 

de nossas frases e o conteúdo de nossos estados mentais intencionais estão 

relacionados com o mundo externo, isto é, dependem ou são causados pelo mundo 

externo, nos defrontamos com uma dificuldade na teoria de Davidson, pois a tese 

externalista parece estar em choque com a tese do Monismo Anômalo, segundo a 

qual nossos estados mentais são supervenientes em relação aos estados 

físicos/cerebrais17. Nesse item, minha estratégia será a de mostrar que a tese da 

triangulação, desenvolvida por Davidson no âmbito da filosofia da linguagem, pode 

nos fornecer a possibilidade de superação da aparente contradição entre Externalismo 

                                                 
17 Ver: DAVIDSON, 1970a, 1991, 1993b. 
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e Monismo Anômalo. Para tanto, terei que formatar a tese da triangulação no âmbito 

da filosofia da mente. 

 

1.3.  Externalismo(s)  

Em Externalism (2001c), Davidson apresenta sua versão do externalismo. Ele 

inicia dizendo que existem teorias que, além de serem individualistas, também são 

subjetivistas, pois consideram que “o mundo de cada pessoa é construído com material 

disponível na consciência, material conectado apenas indiretamente ao mundo” (p. 2). 

Em seguida, defende que “a única alternativa ao subjetivismo é o externalismo, a visão 

que faz a conexão entre pensamento e o mundo intrínseca, mais que propriamente 

extrínseca – uma conexão não inferida, construída ou descoberta, mas que existe desde 

o início” (p. 2). 

Diferentes formas de externalismo podem ser encontradas em filósofos como: 

Hilary Putnam, Tyler Burge e Saul Kripke. Também podemos encontrar diferentes 

classificações para as teses externalistas. Assim, podemos falar de um Externalismo 

Metafísico, que considera que a microestrutura do mundo físico determina o conteúdo 

dos estados mentais; Externalismo Semântico, que afirma que a identidade do 

pensamento é relativa ao ambiente; Externalismo Social, segundo o qual o conteúdo 

mental é determinado pelo contexto linguístico no qual o sujeito está situado. Na 

descrição de Davidson, existem dois tipos de externalismo, a saber:  
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Externalismo Social (desenvolvido por Kripke a partir das ideias de 

Wittgenstein) afirma que o conteúdo de nossos pensamentos depende, de um modo 

ou de outro, da interação com outros seres pensantes. Davidson pensa que “um 

compromisso social é necessário, porém, não suficiente para o pensamento objetivo” 

(DAVIDSON, 2001c, p. 4). O problema aqui, diz Davidson, é que esta forma de 

externalismo não nos permite distinguir entre uma mera disposição para agir e seguir 

uma regra. 

Externalismo Perceptual (elaborado por Tyler Burge) afirma que há uma 

conexão necessária entre os conteúdos de certos pensamentos e os aspectos do 

mundo que fazem com que os pensamentos sejam verdadeiros. Segundo Davidson, 

essa tese oferece uma boa solução para o problema do externalismo social, mas deixa 

em aberto algumas lacunas, pois não resolve o problema da natureza indeterminada 

dos conteúdos das crenças perceptuais, ou, dito de outro modo, não responde à 

pergunta “como nós identificamos um erro como um erro?” (DAVIDSON, 2001c, p. 4). 

Davidson classificou as suas teses de um tipo de Externalismo Perceptual, 

mesmo indicando as diferenças entre as suas ideias e as de Burge. Eu preferi chamar 

as teses de Davidson de Externalismo Histórico-Causal, porque quero enfatizar o papel 

que a biografia do sujeito cumpre como fator determinante para a construção da 

identidade do pensamento de cada um de nós. 

Como apontado acima, um ponto de divergência inicial entre Davidson e Burge 

é como identificar um erro como erro. Mais tarde, Davidson argumentou que para ele 
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“a questão é se podemos, sem sermos irracionais, incoerentes ou confusos, de modo 

simples e direto, pensar que temos uma crença que não temos ou pensar que não 

temos uma crença que de fato temos” (DAVIDSON, 1987, p. 18). Este é o conhecido 

problema da autoridade da primeira pessoa. 

Segundo Davidson, podemos afirmar que (I) para conhecer outras mentes, eu 

observo o comportamento do agente, e, que (II) para conhecer minha própria mente 

“raramente necessito de indícios ou recorro à observação para saber aquilo em que 

acredito” (DAVIDSON, 1987, p. 15), donde se conclui que o conhecimento em primeira 

pessoa tem uma autoridade que não existe para a segunda e a terceira pessoas. Em 

Knowing One’s Own Mind (1987), Davidson defendeu que a assimetria entre conhecer 

outras mentes (I) e conhecer a própria mente (II) é um problema que tem que ser 

pensado como sendo causado pela autoridade da primeira pessoa. 

O problema parece ter adquirido relevância depois que Putnam mostrou que 

o significado das palavras depende de alguma coisa a mais daquilo que está na nossa 

mente. Se Putnam estivesse certo, teríamos como consequência que quando as 

pessoas expressam seus pensamentos corretamente por palavras, então os seus 

pensamentos também teriam que ser identificados (pelo menos em parte) com 

acontecimentos e objetos exteriores às pessoas, pois, se o significado não está na 

cabeça, então, as suas crenças, desejos e demais estados mentais também não estão. 

A resposta de Davidson se encontra na sua metáfora conhecida como O Homem do 

Pântano. Vejamos o que diz Davidson: 
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Imaginemos que um relâmpago atinge uma árvore morta num pântano; eu 

encontro-me junto à árvore. O meu corpo é reduzido aos seus elementos, 

enquanto, completamente por coincidência (e a partir de moléculas diferentes), 

a árvore se transforma na minha réplica física. A minha réplica, o Homem do 

Pântano, move-se exatamente como eu o fazia; seguindo a sua natureza ele 

sai do pântano, encontra e parece reconhecer os meus amigos e parece 

responder às suas saudações em inglês. Vai para a minha casa e 

aparentemente escreve artigos sobre interpretação radical. Ninguém nota a 

diferença. Mas há uma diferença. A minha réplica não pode reconhecer os 

meus amigos; ela não pode reconhecer nada, pois nunca conheceu nada em 

primeiro lugar. Não pode saber o nome dos meus amigos (apesar de 

aparentemente ela saber), não pode lembrar-se da minha casa. Não pode 

querer dizer o mesmo que eu com a palavra ‘casa’, por exemplo, pois o som 

‘casa’ que ela produz não foi aprendida num contexto que lhe daria o 

significado correto – ou mesmo qualquer significado. Eu realmente não 

consigo ver como minha réplica poderia ter dito o significado de qualquer 

coisa através dos sons que produziu, nem como poderia ter qualquer 

pensamento” (DAVIDSON, 1987, P. 19, grifo do autor). 

 

 

O final do texto é bastante esclarecedor das ideias de Davidson. Para ele, os 

estados mentais são resultado de um processo que é construído ao longo da vida de 

cada pessoa. O Homem do Pântano poderá ter seus próprios pensamentos, mas para 

tanto, terá que viver as suas próprias experiências, a sua própria biografia. 

Segundo Davidson, esta ideia não seria aceita por Putnam, que acredita que 

se duas pessoas estão em estados físicos semelhantes, seus estados psicológicos não 

poderiam ser diferentes. A diferença entre Davidson e Putnam parece estar no uso da 

expressão “estados psicológicos”. 
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Putnam divide os estados psicológicos em duas categorias: (A) estados 

psicológicos “limitados”, que são internos, cartesianos, individualísticos, e, (B) estados 

psicológicos identificados com fatos (objetos, eventos, etc.) do mundo externo. Além 

disto, Putnam considera que (A) e (B) são incompatíveis, ou seja, ou os eventos são 

internos ou estão conectados ao mundo externo, pois, para ele:  

(1) Se um pensamento é identificado por uma relação a algo exterior à 

cabeça, não se encontra completamente na cabeça. (Não está na 

cabeça). 

(2) Se um pensamento não está completamente na cabeça, não pode 

ser “apreendido” pela mente do modo exigido pela autoridade da 

primeira pessoa. (DAVIDSON, 1987, p. 31). 

Davidson, por sua vez, pensa que só existe um tipo de estados psicológicos, 

que são: internos (identificados a estados do corpo) e não-individualistas (identificados 

(pelo menos em parte) com eventos e objetos exteriores, por suas relações causais). 

O corolário é a manutenção da autoridade da primeira pessoa. O argumento de 

Davidson é que a existência de fatores externos que atuam nos processos de 

identificação dos estados mentais “não põe em dúvida uma teoria da identidade do 

mental e do físico” (DAVIDSON, 1987, p. 32). Mas, ele faz uma ressalva: o argumento 

só é aplicável às teorias da identidade de ocorrência (token-token identity theories). 

Ele afirma: 

Concluo que o mero fato de que os estados mentais e os acontecimentos são 

individualizados em termos de relações com o mundo exterior não tende a 

pôr em dúvida as teorias da identidade mental-física enquanto tais. Em 

conjunção com algumas outras suposições (plausíveis), o “externalismo” de 
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certos estados e acontecimentos mentais pode ser usado, segundo creio, para 

pôr em dúvida type-type identity theories; mas se ele apóia alguma coisa, 

então apóia token-token identity theories. (DAVIDSON, 1987, p. 33).  

 

 

Em seu texto, Davidson discute sobre a definição de estados psicológicos com 

vários dos seus contemporâneos (Burge, Putnam, Stich, Dennett e outros) e conclui 

que os filósofos continuam a se debater com o mesmo problema que apareceu 

quando do surgimento do behaviorismo, ou seja, quando se apresenta uma solução 

para o problema do conhecimento de outras mentes, reaparece, como problema, a 

autoridade da primeira pessoa. Porque esses filósofos pensam que há “uma distinção 

entre os conteúdos da mente enquanto determinados subjetiva e internamente, por 

um lado, e as crenças, os desejos e as intenções habituais, tal como normalmente as 

atribuímos com base em relações sociais ou outras relações externas” (DAVIDSON, 

1987, p. 23/24), eles concluem que não há solução para o problema da autoridade da 

primeira pessoa. Segundo Davidson “o problema surge porque a aceitação dos papeis 

identificadores e individualizadores dos fatores externos leva aparentemente à 

conclusão que os nossos pensamentos não podem ser conhecidos por nós” 

(DAVIDSON, 1987, p. 25). 

Na sequência do artigo, Davidson concorda com a tese de Putnam de que o 

significado das nossas palavras é fixado (pelo menos em parte) por circunstâncias em 

que aprendemos e usamos as palavras. O problema, então, passa a ser: como é 

estabelecida a ligação entre as palavras e as coisas, ou entre pensamentos e coisas? 
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Ele também concorda com Putnam e Burge “que essa ligação é estabelecida por 

interações entre as pessoas e partes e aspectos do mundo” (DAVIDSON, 1987, p. 29), 

pois ele pensa que “esta dose de “externalismo” é necessária para explicar como a 

linguagem pode ser apreendida e como as palavras e as atitudes podem ser 

identificadas por um intérprete” (DAVIDSON, 1987, p. 30). 

O ponto central da discordância entre Putnam e Davidson é que o segundo 

discorda da tese que afirma que as atitudes proposicionais habituais não se encontram 

na cabeça, como Putnam afirmou em (1). Para Davidson, “do fato de que os 

significados são identificados em parte por relações a objetos exteriores à cabeça não 

se segue que os significados não estejam na cabeça” (DAVIDSON, 1987, p. 31), pois, 

mesmo que duas pessoas sejam fisicamente semelhantes haverá diferenças entre o 

que as duas significam com seus discursos, bem como diferenças entre o que pensam. 

E, o que talvez seja o mais importante, é que elas possuem histórias causais diferentes.  

Por fim, Davidson defendeu que a posição de Putnam (e de outros) é incorreta 

pois está baseada numa concepção de mente herdada da tradição filosófica, uma 

concepção segundo a qual a mente é um teatro no qual existem representações dos 

objetos e eventos do mundo externo. Nessa concepção, as crenças, os desejos e as 

dúvidas são entidades na (ou perante a) mente. Desse modo, ao postular a existência 

de duas categorias de “estados psicológicos”, Putnam estaria recaindo no mito do 

subjetivismo e Davidson, por sua vez, pretende libertar a filosofia de toda e qualquer 

referência a estados subjetivos internos puros. 
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Quando aplicado à linguagem, o argumento de Davidson diz que “aquilo que 

as palavras de uma pessoa querem dizer depende, nos casos mais básicos, dos tipos 

de objetos e de ocorrências que fizeram com que a pessoa pensasse que se podiam 

aplicar as palavras” (DAVIDSON, 1987, p. 37) e como Davidson mostrou em outros 

trabalhos, não faz sentido pensar que um agente qualquer esteja completamente 

errado na aplicação regular das palavras.18  E conclui: “a autoridade da primeira pessoa, 

o caráter social da linguagem e os determinantes externos do pensamento e do 

significado voltarão a estar todos juntos, como devem estar, assim que abandonarmos 

o mito do subjetivo, a ideia de que os pensamentos exigem objetos mentais” 

(DAVIDSON, 1987, p. 38). 

 

1.4.  Monismo Anômalo, Externalismo e Triangulação 

Como visto até aqui, Davidson acredita que as teses externalistas que ele 

defende não estão em contradição com as teses que compõem o Monismo Anômalo, 

apresentado em 1970.  Recordemos, então, a teoria do mental de nosso autor.  

Segundo o Monismo Anômalo,  

i) Um evento mental ocorre no “interior”: é idêntico a uma ocorrência 

(token) de um estado ou evento no corpo do indivíduo, ou seja, estados 

mentais são estados físicos, químicos, biológicos no corpo do falante-

pensante. 

                                                 
18 Ver: DAVIDSON, 1973b. 
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ii) Identificamos e individuamos estados mentais do mesmo modo como 

atribuímos conteúdo a atitudes proposicionais, ou seja, recorrendo a 

relações causais com eventos e objetos externos ao pensador individual. 

Consequentemente, (i) garante que dois indivíduos podem estar em estados 

físicos idênticos e diferirem psicologicamente, e, (ii) garante que estados mentais têm 

relações com o mundo externo, sendo esta relação garantida pela tese da triangulação. 

Como afirma Davidson, “não podemos em geral identificar primeiro crenças e 

significados e logo perguntar por suas causas. A causalidade desempenha um papel 

indispensável na determinação do conteúdo do que dizemos e cremos” (DAVIDSON, 

1983, p. 150). 

Desse modo, a interação causal, segundo Davidson, não é determinada pelo 

mundo em si mesmo nem pelas normas da comunidade linguística. Ela é determinada 

pelo uso contextual e social das palavras aplicadas a objetos e eventos, logo, é uma 

relação causal não-proximal, não-direta e não-imediata. 

Quando Davidson diz que a interação causal é determinada pelo uso 

contextual e social das palavras aplicadas a objetos e eventos, temos que nos voltar 

para a tese davidsoniana da triangulação. 

O modelo de triangulação foi desenvolvido por Davidson no âmbito da 

filosofia da mente. Trata-se de um triângulo que interconecta dois falantes aos objetos 

(ou eventos) do mundo. Este modelo, diz Davidson, é uma condição necessária para 

que exista a conceitualização, o pensamento e a linguagem, pois a triangulação entre 
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os falantes e o mundo externo possibilita a existência de crenças objetivas e outras 

atitudes proposicionais. 

Por outro lado, Davidson considera que a triangulação “satisfaz as lacunas do 

externalismo social e perceptual, pelo menos na versão devida a Kripke e Burge” 

(DAVIDSON, 2001c, p. 7), posto que, para que a relação triangular dê suporte ao 

pensamento “a relação entre as criaturas tem que incluir comunicação linguística” 

(DAVIDSON, 2001c, p. 13). 

Entretanto, de acordo com o holismo, “nós identificamos pensamentos, 

fazemos distinções entre eles e os descrevemos segundo o que são somente se eles 

podem ser localizados dentro de uma densa rede de crenças relacionadas” 

(DAVIDSON, 1982a, p. 98).  

A tese do holismo considera que as atitudes proposicionais - o tipo de 

fenômeno mental praticado por criaturas racionais - estão relacionadas logicamente 

umas com as outras, ou seja, os eventos mentais não são entidades que estão na (ou 

diante da) mente, mas um conjunto de ocorrências individuais, descritas num certo 

vocabulário19.   

Se as atitudes proposicionais existem apenas enquanto participantes de uma 

densa rede de crenças, intenções, dúvidas, desejos, enfim, pensamentos, e, se as 

relações que ocorrem no interior dessa rede são essencialmente lógicas, então, o 

                                                 
19 A tese do holismo do mental está desenvolvida na teoria do monismo anômalo, especialmente em 

DAVIDSON: 1970b e 1993b. Ainda acerca do holismo, ver RORTY, 2009.  
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conteúdo de uma atitude proposicional é inseparável daquilo que a implica e que é 

por ela implicado, pois, “dado que a identidade de um pensamento não pode estar 

separada do seu lugar na rede lógica formada por outros pensamentos, ele não pode 

ser relocalizado na rede, sem que se converta em um pensamento distinto” 

(DAVIDSON, 1982a, p. 98). Desse modo, a localização de uma atitude proposicional 

no interior da rede lógica implica que toda e qualquer atitude proposicional é, pelo 

menos em parte, identificada pelas relações lógicas que ela estabelece na rede, ou 

seja, pela posição que cada uma dessas atitudes ocupa na rede (DAVIDSON, 1994a). 

Além disto, para que uma atitude proposicional seja o que ela é (isto é, descrita 

de um determinado modo), é necessário pressupor que não pode haver incoerência 

absoluta no interior da rede, o que não significa dizer que uma criatura racional não 

possa praticar atitudes irracionais. O que o holismo do mental afirma é que a 

irracionalidade depende de um fundo (background) de racionalidade. Nas palavras de 

Davidson “o padrão de atitudes [proposicionais] em um indivíduo deve exibir um 

amplo grau de coerência” (DAVIDSON, 1994a, p. 232). 

Externalismo histórico-causal e holismo do mental são as hélices 

complementares do duplo processo de determinação das crenças que constituem as 

mentes racionais. A mente racional não é um depósito de crenças, mas um fluxo de 

construção, descontrução e reconstrução de crenças (e outras atitudes proposicionais). 

Esta é, a meu ver, a tese que sustenta o Monismo Anômalo de Davidson. Contradição? 
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Para os pensadores cartesianos, certamente. Para os pensadores complexos, só mais 

uma armadilha do ato mesmo de pensar.  

Pode-se ilustrar a tese da dupla determinação da crença a partir de um 

exemplo. Considere que Jenifer acredita que não deve aceitar o convite de Pedro para 

participar de um jantar no próximo sábado no restaurante Pimenta Doce. Por um lado, 

a crença de Jenifer tem um conteúdo extrínseco (a pessoa de Pedro e o restaurante 

Pimenta Doce), mas, por outro lado, Jenifer deve também ter um conjunto de outras 

crenças relacionadas, por exemplo, que o restaurante Pimenta Doce serve uma comida 

muito apimentada, que comer comidas excessivamente condimentadas não faz bem 

para a saúde, que ela não quer ter problemas de saúde, e tantas outras20. 

Desse modo, constata-se que Davidson considera que as atitudes 

proposicionais atendem a duas condições, uma vez que elas são: 

i) Externas: a identificação e a individuação de seu conteúdo dependem 

(pelo menos parcialmente) de relações com objetos e eventos separados 

do indivíduo; 

ii) Internas: no sentido de que não pressupõem a existência de outro 

indivíduo além daquele a quem as atitudes proposicionais são atribuídas 

(DAVIDSON, 1987, p. 19). 

Estas duas condições, que normalmente são consideradas incompatíveis pelos 

filósofos da mente, são ambas aceitas por Davidson, que defende que a 

                                                 
20 Poderíamos resumir dizendo apenas que Jenifer crê que a pimenta do Restaurante Pimenta Doce não 

tem nada de doce. 
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compatibilização das duas condições é garantida pela triangulação (DAVIDSON, 2001b; 

FILHO, 2005). 

Até aqui, estou abordando a temática das crenças, entretanto, afirmei acima 

que, de acordo com Davidson, a racionalidade necessita de atitudes proposicionais e 

do “dom da linguagem”. Esta segunda característica da racionalidade é desenvolvida 

por Davidson a partir da assunção do Princípio da Observabilidade21, que afirma que 

um observador (em condições apropriadas) pode identificar quais crenças, desejos e 

intenções tem outro agente. Essa identificação se dá por meio da observação de um 

“complexo padrão de comportamento” exibido pelo agente. Ocorre, todavia, que 

nenhuma criatura pode exibir um complexo padrão de comportamento se ela não 

domina uma linguagem, o que equivale a dizer que “uma criatura não pode ter um 

pensamento a menos que tenha uma linguagem” (DAVIDSON, 1982a, p. 100). 

Afirmar que a linguagem é condição necessária para o pensamento não 

significa dizer que o pensamento é redutível à linguagem, nem tão pouco é necessário 

identificar pensamentos relacionando-os com fenômenos caracterizados como físicos 

e/ou neurológicos. Além disto, na concepção davidsoniana da relação entre linguagem 

e pensamento, não se encontra a tese de identificação direta entre “um pensamento” 

e “uma frase”, mas a afirmação de que uma pessoa não pode ter qualquer pensamento 

                                                 
21 A expressão “Princípio da Observabilidade” é minha. Davidson fala em “assumir a observabilidade”. 
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a menos que domine uma linguagem22.  Esta afirmação leva diretamente à questão 

de saber qual é a condição necessária para haver pensamentos e que só a linguagem 

pode oferecer. 

De acordo com Davidson, a linguagem é condição necessária à racionalidade 

porque para se ter uma crença é necessário ter o “conceito de crença” e o conceito 

de crença só pode ser adquirido por uma criatura que possua linguagem (DAVIDSON, 

1982a, p. 102), ou seja, um indivíduo que pertença a uma comunidade linguística, 

posto que a linguagem é um fenômeno essencialmente social. O argumento da 

linguagem como condição necessária à racionalidade é desenvolvido por Davidson em 

duas etapas. 

 A primeira parte do argumento afirma que para se ter o conceito de 

crença é necessário ter uma crença sobre alguma crença, ou seja, o conceito de crença 

é uma crença de segunda ordem. Para sustentar esse argumento, Davidson recorre ao 

fenômeno da surpresa. Segundo ele, a surpresa ocorre quando, numa dada 

circunstância, não ocorre o que o agente esperava que acontecesse, vale dizer: “A 

surpresa requer que eu esteja ciente do contraste entre o que eu acreditava e o que 

eu vim a acreditar depois” (DAVIDSON, 1982a, p. 104), ou seja, se me surpreendo é 

porque passei a acreditar que a primeira crença que eu tinha era falsa, ou seja, estou 

diante da ocorrência de uma contradição entre duas crenças. Dado que “estar ciente” 

                                                 
22 Para uma discussão sobre a relação entre pensamento e linguagem na filosofia de Davidson, ver 

especialmente DAVIDSON, 1975.  
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do contraste entre uma crença verdadeira e uma crença falsa requer a capacidade de 

estabelecer uma crença de segunda ordem sobre uma crença de primeira ordem, 

conclui-se que “a surpresa sobre algumas coisas é uma condição necessária e 

suficiente para o pensamento em geral” (DAVIDSON, 1982a, p. 104).  

Posso, então, voltar à questão formulada por Davidson, qual seja, O que é ser 

uma criatura racional? A resposta oferecida por Davidson, como visto, indica duas 

condições necessárias à racionalidade: ter atitudes proposicionais e ter o dom da 

linguagem. Uma vez que a linguagem pressupõe a capacidade (socialmente 

construída) de um falante interpretar o discurso do outro, vale dizer, conhecer as 

crenças que “vão na mente” do seu interlocutor, é possível reformular a resposta de 

Davidson, de modo a afirmar que ser uma criatura racional é ser capaz de expressar 

muitos pensamentos e, ao mesmo tempo, ser capaz de interpretar a fala e o 

pensamento dos outros. A racionalidade, portanto, não existe em cada indivíduo 

isoladamente, mas ela depende, em última instância, de uma comunidade de criaturas 

que compartilham um mundo comum. Um mundo comum no sentido de que aquilo 

que um indivíduo crê ser a verdade objetiva sobre os fenômenos que ele vivencia 

cotidianamente, nada mais é senão uma verdade intersubjetiva. Reaparece, então, a 

interpretação eminentemente holística, uma vez que, para Davidson, “a racionalidade 

é um fenômeno social” (DAVIDSON, 1982a, p. 105). 

Esse modo estritamente holista de caracterizar a racionalidade define o 

trabalho do filósofo como a busca pela compreensão da mente e da linguagem como 
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“uma questão de compreender a evolução das práticas sociais nas quais atualmente 

estamos envolvidos” (RORTY, 2009, p. 291). Se o que queremos é compreender a 

função desempenhada pelo erro na emergência da racionalidade, não basta elaborar 

conceituações metafísicas para o erro, mas, parafraseando Rorty, compreender a 

evolução do erro enquanto prática social (educacional, se for o caso) na qual estamos 

envolvidos. 

Se o que queremos é compreender a mente (a racionalidade) da espécie de 

criaturas que somos nós e se essa compreensão pode ser alcançada pelo estudo da 

história de como nós viemos a nos tornar o que somos, então, a metáfora da 

triangulação talvez possa oferecer um caminho para a compreensão de como 

realizamos a transição de grunhidos para asserções e, certamente, não foi por mero 

acaso que Davidson apresentou a primeira formulação da triangulação no parágrafo 

imediatamente anterior à conclusão de sua exposição na Suíça, de que somente 

criaturas que se comunicam puderam vir a desenvolver a racionalidade. 

Como afirmei anteriormente, Davidson defende que a triangulação depende, 

em última instância, de uma comunidade de criaturas que compartilham um mundo 

comum. Devo, portanto, aprofundar o entendimento sobre o que Davidson considera 

“compartilhar um mundo comum”. Para tanto, terei que responder à seguinte 

pergunta: se as criaturas que compartilham um mundo comum reagem aos objetos e 

eventos que existem e/ou ocorrem no mundo, como determinar quais estímulos 

recebidos pelas criaturas são os “estímulos relevantes”?  
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 Iniciarei a discussão apresentando o que Davidson chamou de Situação 

Primitiva de Aprendizagem (SPA). Em primeiro lugar, é importante esclarecer que por 

“situação primitiva” Davidson entende a aquisição de uma primeira língua. Esta 

situação foi descrita por ele no texto The Second Person (1992), no qual ele discute o 

processo pelo qual se ensina a uma criatura como responder de uma maneira 

específica a um estímulo ou classe de estímulos. 

Duas situações são apresentadas. Na primeira, um cachorro se alimenta sempre 

que ouve uma campainha e, em pouco tempo, estará salivando sempre que ouvir o 

som da campainha. Na segunda, uma criança aprender a usar a palavra mesa para se 

referir a determinados objetos existentes no mundo. Inicialmente a criança apenas 

balbucia algum som diante de um dado objeto (no caso, uma mesa) e é recompensada 

por isso. A repetição desse processo fará com que a criança, em pouco tempo, associe 

a palavra “mesa” com o objeto mesa. A conclusão de Davidson é que, nas duas 

situações, “o fenômeno da generalização ou da similaridade percebida desempenha 

um papel essencial nesse processo” (DAVIDSON, 1992, p. 117)23. Porém, ainda fica em 

aberta a questão da determinação do estímulo relevante.  

Sobre a situação que envolve o cachorro, pergunta Davidson: Por que temos 

que dizer que o estímulo é o toque da campainha? Por que não poderia ser a vibração 

                                                 
23 Segundo Davidson, esses padrões de similaridade de respostas são inatos, de modo que os membros 

de uma mesma espécie têm o mesmo padrão de resposta, ou seja, pessoas distintas reagem de maneira 

parecida porque algum tipo de discriminação está “inscrito nos genes” e sem isso, ninguém poderia 

aprender coisa alguma. Ver: DAVIDSON, 1992a, nota 17, p. 119. 
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do ar próxima dos ouvidos do cachorro – ou mesmo a estimulação de suas 

terminações nervosas? (DAVIDSON, 1992a, p. 117). Para Davidson, poderíamos aceitar 

que, no caso do cachorro, a causa proximal do comportamento deve ser considerada 

o estímulo relevante, uma vez que a cadeia causal se torna mais frágil quanto mais 

causalmente distante está o acontecimento em relação ao perceptor.  

A mesma resposta poderia ser considera adequada para o processo de 

aprendizagem da criança. Entretanto, observa Davidson, em nossas práticas cotidianas, 

não é assim que agimos. Pelo contrário, parece-nos natural considerar que o cachorro 

responde ao som da campainha e que a criança responde à presença do objeto mesa. 

E por que é assim? É assim, porque quem atribui (determina) qual estímulo é relevante 

não é uma criatura ideal, mas nós mesmos, ou seja, somos nós, os seres humanos, 

que atribuímos crenças às criaturas, determinamos o conteúdo dessas crenças e, 

portanto, decidimos qual é o estímulo relevante. Se afirmamos que o estímulo que 

produz a reação do cachorro é a campainha ou determinamos que a mesa é que 

produz a reação da criança em situação de aprendizagem, é porque nós criamos 

modos de classificar e agrupar os fenômenos que ocorrem no mundo, ou seja, o 

padrão de similaridade de respostas não está no cachorro ou na criança, vale dizer, 

somos nós – os interpretes do comportamento alheio – que descrevemos aquelas 

situações e para as quais estabelecemos padrões de comportamento.  

Pelo que foi exposto, fica claro que Davidson opera um deslocamento da 

questão original, ou seja, não se trata de saber exatamente a qual estímulo uma 
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criatura está reagindo, mas, antes, de se estabelecer que sem uma segunda criatura 

que responda à primeira, não haveria como responder à pergunta original. Segundo 

Davidson, sem a presença de uma segunda pessoa, não haveria modo seguro de 

estabelecer qual é o estímulo relevante que provoca a reação de uma criatura aos 

objetos e/ou eventos do mundo. Assim, temos que a Situação Primitiva de 

Aprendizagem expõe três padrões de similaridade. Para a criança, as mesas as quais 

ela foi apresentada parecem-lhe similares. Do mesmo modo, para nós também as 

mesas possuem similaridade. E, por fim, nós identificamos um padrão de similaridade 

nas respostas da criança. Diz Davidson: 

Os estímulos relevantes são aqueles objetos ou acontecimentos que nos 

parecem similares de forma natural (a mesa) e que se correlacionam com 

respostas da criança que nos parecem similares. É uma forma de triangulação: 

uma linha vai da criança em direção à mesa, outra vai de nós em direção à 

mesa e a terceira vai entre nós e a criança. “O” estímulo se situa onde 

convergem as linhas que vão da criança à mesa e de nós à mesa. Dada nossa 

visão da criança e do mundo, podemos assinalar [pick out] “a” causa das 

respostas da criança. É a causa comum de nossa resposta e da resposta da 

criança. (DAVIDSON, 1992, p. 119). 

Como se pode observar, a classe de triangulação apresentada aqui por 

Davidson não é suficiente – ele mesmo destaca esse ponto – para se estabelecer que 

uma criatura tenha um conceito de um objeto particular ou de uma classe de objetos. 

Antes, a triangulação seria necessária para que nós pudéssemos saber “de que são 

conceitos, os conceitos que usamos” (DAVIDSON, 1992, p. 119). 

A Situação Primitiva de Aprendizagem é, portanto, uma situação de 

interpretação mútua. Segundo Davidson, antes de uma criatura falar uma língua, deve 
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haver uma segunda criatura que interaja com a primeira, embora isto ainda não seja 

suficiente para a determinação da causa comum. Para que isso seja possível, é 

necessário que ambas (a primeira e a segunda criatura) reajam à própria interação que 

se estabelece entre elas e isto requer que a triangulação só é possível entre criaturas 

que possuem um mesmo padrão de similaridade de respostas, uma vez que “a 

interação entre criaturas similares é uma condição necessária para se falar uma 

linguagem” (DAVIDSON, 1992, p. 120). 

Na próxima seção deste capítulo, apresento algumas críticas dirigidas a 

Davidson e a minha própria formulação da metáfora da triangulação. 

 

1.5. Triangulação II 

Para apresentar algumas críticas apresentadas contra Davidson, lembremos 

que, segundo Davidson, a metáfora da triangulação é necessária para: i) determinar o 

conteúdo empírico das crenças sobre o mundo externo, e, ii) permitir a emergência 

do conceito de objetividade. Nas palavras de Davidson: 

A situação básica é uma que envolve duas ou mais criaturas simultaneamente 

em interação umas com as outras e com o mundo que elas compartilham: é o 

que eu chamo de triangulação. [...] O triângulo que eu tenho indicado é 

essencial para a existência, e portanto, para a emergência, do pensamento. 

Sem o triângulo, há dois aspectos do pensamento que não podemos explicar. 

Esses dois aspectos são a objetividade do pensamento e o conteúdo empírico 

dos pensamentos sobre o mundo externo. (DAVIDSON, 1997a, p. 128-129). 

Tendo por base a citação acima, alguns comentadores da obra de Davidson 

têm se dedicado a debater se os objetivos propostos para a triangulação podem de 
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fato serem obtidos. Assim, encontramos artigos destinados a discutir se a triangulação 

garante a objetividade de nossas crenças e outros questionando acerca dos conteúdos 

empíricos de nossas crenças sobre o mundo exterior. Parece-me, todavia, que tratar 

cada um desses objetivos de forma isolada não é um caminho adequado para 

compreender as ideias de Davidson, especialmente no que se refere à emergência da 

racionalidade e qual a função que a linguagem desempenha nesse processo. Inicio 

com o debate acerca dos conteúdos empíricos de nossas crenças. 

A partir do que foi exposto na seção anterior sobre a Situação Primitiva de 

Aprendizagem (SPA), é possível reconstruir o argumento de Davidson: 

▪ O que determina o conteúdo empírico de uma crença acerca do mundo 

externo é sua “causa típica”. 

▪ A “causa típica” de uma crença acerca do mundo externo é 

indeterminada, tanto em extensão, quanto em distância. 

▪ A determinação (em extensão e em distância) da “causa típica” de uma 

crença acerca do mundo externo é obtida através da triangulação. 

__________________________________  

▪ Logo, a triangulação é necessária para a determinação do conteúdo 

empírico de uma crença acerca do mundo externo (DAVIDSON, 1997a, p. 129-130)24. 

                                                 
24 Nesta parte do texto estou enfatizando o caráter externalista do pensamento de Davidson, entretanto, 

vale lembrar – como já argumentei anteriormente – que o externalismo davidsoniano não pode ser 

separado de seus compromissos com o holismo. 
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A seguir, apresento as principais críticas formuladas contra o argumento de 

Davidson e exponho minhas próprias considerações. Algumas dessas críticas se 

referem à função do intérprete na triangulação e pode ser assim formulada: se a 

atribuição do conteúdo das crenças do falante A depende da interpretação de seu 

comportamento feita pelo falante B (o intérprete), então, o conteúdo das crenças 

acerca do mundo externo não seria tão objetivo quanto afirma Davidson (PAGIN, 2001, 

p. 203). 

FOLLESDAL (1999) e LEPORE and LUDWIG (2005) seguiram por esta linha de 

argumentação e questionaram então como é possível determinar, dentre os vários 

estímulos externos compartilhados pelos dois falantes, qual deles é a causa comum 

que determina o conteúdo empírico das crenças acerca do mundo externo 

compartilhado. 

A resposta de Davidson para essas objeções é afirmar que o intérprete B não 

atribui crenças ao falante A baseado apenas na semelhança de respostas dos dois aos 

estímulos semelhantes que recebem do mundo externo. Além disto, enfatiza Davidson, 

na triangulação, os falantes A e B não apenas interagem entre si, mas se comunicam 

pelo uso da linguagem. Como afirmei anteriormente, Davidson considera que a 

triangulação ocorre apenas entre sujeitos capazes de manifestarem um “complexo 

padrão de comportamento”. E Davidson acredita também, que só existe semelhança 

no complexo padrão de comportamento entre indivíduos biologicamente semelhantes 

e eu acrescentaria que, além das semelhanças biológicas, deve haver também uma 
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história de vida coletivamente compartilhada, pelo menos se estamos de acordo com 

o que foi preconizado por Davidson no modelo que chamamos de externalismo 

histórico-causal (conforme a discussão apresentada sobre a Metáfora do Homem do 

Pântano). 

Estas primeiras críticas apontam para o que considero ser o problema central 

da exposição davidsoniana da triangulação, ou seja, saber se a triangulação ocorre em 

nível pré-cognitivo ou no nível proposicional dos sujeitos implicados. Antes, porém, 

de tratar desse aspecto do debate, é necessário fazer algumas observações acerca da 

segunda classe de objeções dirigidas a Davidson, isto é, o problema da objetividade 

do pensamento presente na metáfora da triangulação. 

A pergunta mais óbvia que se poderia dirigir a Davidson seria: Por que um 

sujeito não pode adquirir o conceito de objetividade por si mesmo, sem a interlocução 

com outros sujeitos?25 Embora pareça fácil responder à essa pergunta, é necessário 

reconhecer que o modo como Davidson apresenta a metáfora da triangulação 

acrescenta dificuldades extras para seus comentadores. Registro alguns textos do 

próprio Davidson: 

A identificação dos objetos do pensamento descansa sobre uma base social. 

Sem uma criatura que observa outra, a triangulação que situa os objetos 

relevantes num espaço público não poderia ter lugar. Não quero dizer com 

isso que a observação de uma criatura por parte de outra proporcione a 

qualquer delas o conceito de objetividade; a presença de duas ou mais 

criaturas interatuando ente si e com um entorno comum é, no melhor dos 

                                                 
25 Ver: PAGIN, 2001 e GLÜER, 2008. 
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casos, uma condição necessária de tal conceito. Só a comunicação pode 

proporcionar o conceito, porque ter o conceito de objetividade, [...] requer que 

sejamos conscientes do fato de que compartilhamos outros pensamentos e 

um mundo (DAVIDSON, 1990a, p. 202). 

 

A menos que uma linguagem seja compartilhada, não existe maneira de 

distinguir entre usar a linguagem corretamente e usá-la incorretamente; 

apenas a comunicação com um outro pode fornecer uma verificação objetiva 

(DAVIDSON, 1991, p.209).  

 

A interação entre criaturas similares é uma condição necessária para se falar 

uma língua (DAVIDSON, 1992, p. 120 – os grifos nos três textos são meus). 

Lendo atentamente esses excertos, pergunto: a triangulação é necessária para 

a aquisição ou para a aplicação do conceito de verdade objetiva? Enquanto na primeira 

citação Davidson se refere à aquisição do conceito de verdade objetiva, no segundo 

trata-se exatamente da aplicação deste conceito e, por fim, o terceiro texto expande 

o espectro de atuação triangular para a prática contínua de se “falar uma língua”. 

Quando Davidson se refere à aquisição de conceitos, parece estar se referindo 

a uma situação na qual pelo menos um dos falantes não está de posse (ainda) de uma 

estrutura mental que lhe possibilite ter atitudes proposicionais, como parece ser o 

caso do aprendiz em processo de aquisição de uma primeira língua, tal como descrito 

por Davidson na Situação Primitiva de Aprendizagem (SPA).  

Por outro lado, quando Davidson afirma que somente a comunicação pode 

oferecer um critério de validade para o uso correto (ou não) da linguagem, já nos 

encontramos em uma situação na qual ambos os falantes possuem “o dom da 

linguagem”. Nesse caso, a interação entre dois falantes não seria condição necessária 
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para a emergência da racionalidade, posto que ambos já demonstram condições de 

agir conforme um “complexo padrão de comportamento”, só exibível por sujeitos 

capazes de atitudes proposicionais, ou seja, em posse de crenças (muitas delas 

objetivas). Parece que ando em círculo: uma vez mais estou tratando da diferença 

entre triangulação pré-cognitiva e triangulação proposicional. 

Embora Davidson reconheça que a triangulação não é suficiente para a 

emergência da racionalidade, ele defende que a metáfora proposta expressa um 

processo necessário à emergência do pensamento. Na nota 24, enfatizei a dimensão 

holística que está presente na filosofia de Davidson, mas esse aspecto de seu 

pensamento nem sempre é devidamente valorizado pelos seus comentadores. Aliás, o 

que se vê, em geral, é o tratamento isolado da extensa rede de problemas abordada 

na filosofia davidsoniana. Quando se analisa separadamente os dois objetivos da 

triangulação (conceito de objetividade e conteúdo empírico das crenças acerca do 

mundo externo) corre-se o risco de não perceber o sentido positivo da circularidade 

existente no pensamento de Davidson.  

Seguindo VERHEGGEN (2007), penso que o melhor seria reconhecer que a 

aquisição do conceito de objetividade e a determinação do conteúdo empírico das 

crenças acerca do mundo externo são duas faces de um mesmo processo. Por um 

lado, Davidson afirma que a emergência do conceito de objetividade exige que o 

sujeito deve possuir um conjunto de crenças e outras atitudes proposicionais (além de 

expressar o “dom da linguagem”). Por outro lado, para que o sujeito posso fixar um 
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conteúdo empírico satisfatoriamente, é necessário a compreensão (eu diria: saber 

aplicar) o conceito de objetividade. “Uma criatura não pode, presumivelmente, ter o 

conceito de objetividade sem ter alguns conceitos específicos de objetos e eventos. 

Mas, também não pode fixar conceitos ou significados [...] sem ter o conceito de 

objetividade” (VERHEGGEN, 2007, p. 97). 

Por fim, é importante destacar que a temática do erro surge na filosofia de 

Davidson exatamente quando ele está tratando do conceito de objetividade. O 

argumento de Davidson pode ser assim apresentado: 

▪ Compreender a possibilidade do erro é condição necessária para 

compreender o conceito de objetividade. 

▪ A triangulação é necessária para a compreensão da possibilidade do erro. 

_________________________________ 

▪ Logo, a triangulação é necessária para compreender o conceito de 

objetividade. 

Nas palavras de Davidson: 

Se não estivéssemos em comunicação com os outros, não haveria nada para 

servir de base para a ideia de estar errado, ou, então, de estar certo, tanto no 

que dizemos quanto no que pensamos [...] é esse nexo triangular de relações 

causais que envolvem as reações de duas (ou mais) criaturas umas com as 

outras e aos estímulos comuns no mundo que fornecem as condições 

necessárias para o conceito de verdade ter aplicação (DAVIDSON, 1997d, p. 

83). 
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Feitas essas observações, me concentrarei no tópico que me parece ser o maior 

problema da metáfora da triangulação. Em 2004, Ingar Brinck argumentou que “a 

triangulação, como descreve Davidson, ou é pré-cognitiva ou proposicional” (BRINCK, 

2004, p. 179) e concluiu que a triangulação não explica como passar do 

“comportamento pré-cognitivo” para o “pensamento proposicional”.  

O mesmo problema já havia sido anunciado em 1999 por Dagfinn Follesdal, 

mas a abordagem do professor de Oslo estava mais centrada no papel que a 

percepção desempenha no processo de interação entre dois falantes. Follesdal 

argumenta que a Teoria da Interpretação de Davidson foi desenvolvida em dois 

estágios diferentes de sua obra. 

O primeiro estágio teria sido formulado por Davidson nos textos Radical 

Interpretation (1973b) e Belief and the Basis of Meaning (1974c). Enquanto no primeiro 

texto o comentador identifica um tratamento à interação centrada na ideia de verdade, 

o segundo trata da teoria das decisões do sujeito e busca relacionar significados 

mentais e aquisição/aplicação de crenças. No que pese as diferenças entre os dois 

textos em tela, Follesdal observa que em nenhum deles existem menções acerca da 

percepção, isto é, Davidson não esclarece qual a concepção de percepção que está 

sendo assumida nem a função da percepção no processo de interação com o outro. 

Esta carência aparece como um problema, uma vez que Follesdal defende que a 

percepção é decisiva para a nossa interpretação do outro, posto que a percepção é 
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decisiva para que um sujeito possa atribuir crenças a outro sujeito com quem está em 

processo de comunicação. 

O mesmo problema assume novos características nos escritos posteriores de 

Davidson, uma vez que, com a metáfora da triangulação, o filósofo incorpora a 

percepção em sua teoria do significado, mas o faz, segundo Follesdal, assumindo uma 

teoria causal da percepção, na qual os falantes que estão triangulando mantêm-se 

presos a uma observação extensional do comportamento do outro, o que não gera 

compreensão do comportamento alheio. 

A dificuldade, diz Follesdal, é que, ao incorporar uma teoria causal da 

percepção na triangulação, Davidson não resolve o problema da compreensão 

(intencional) das duas criaturas triangulando com um mundo compartilhado, ou seja, 

o falante A é capaz de observar o comportamento do falante B, mas como não há 

interação linguística entre ambos, não é possível que avancem em termos de atingirem 

um acordo sobre qual é o estimulo relevante na cadeia causal que vai do mundo ao 

entendimento do falante. 

A resposta de Davidson é, parece-me, ainda mais desconcertante. Diz o 

filósofo: “Triangulação [...] ajuda-nos a fixar algumas das condições sobre as quais o 

pensamento proposicional pode emergir [...] Triangulação não requer linguagem ou 

pensamento proposicional” (DAVIDSON, 1999b, p. 731). Mas em outras oportunidades, 

Davidson defendeu que para que a relação triangular dê suporte ao pensamento “a 
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relação entre as criaturas tem que incluir comunicação linguística” (DAVIDSON, 2001c, 

p. 13). 

Esta ambiguidade nas formulações davidsonianas tem levado alguns 

comentadores a identificarem dois modelos de triangulação na filosofia de Davidson. 

Marcia Cavell, por exemplo, distingue entre uma triangulação primitiva e outra 

complexa. A primeira descreve uma  

[...] situação de aprendizagem primitiva. A mãe mostra uma maça para a 

criança, dizendo “maça”, como costuma fazer. Mãe e filho estão juntos 

interessados na maçã, e interessados também na resposta um do outro. A 

criança balbucia, e em algum momento, nesta troca ou em outra semelhante, 

a criança faz um som suficientemente parecido com "maçã", e então é 

premiada com um sorriso de sua mãe, com o interesse intensificado dela, com 

mais jogos, ou qualquer um dos outros tipos de respostas que os observadores 

de crianças descrevem. A mãe tem em mente a maçã quando ela diz “maçã”, 

e ela quer dizer maçã com a palavra. Mas em que ponto podemos dizer que 

a criança também significa “maçã"? Até agora, não há nada que permita 

distinguir a resposta da mãe para a criança da resposta de um observador a 

um cão treinado (CAVELL, 2006, p. 4). 

No que se refere à triangulação complexa, Cavell pensa num estágio 

desenvolvido em relação à triangulação primitiva. De acordo com a pesquisadora, no 

segundo estágio “o que precisamos é de um tipo muito particular de interação entre 

a criança e a mãe na qual eles podem observar um objeto em comum, e observar 

também as respostas de cada um a esse objeto comum” Com o passar do tempo, a 

criança será capaz de correlacionar as respostas que a mãe dá ao objeto com as suas 

próprias respostas. Com a ausência da mãe, a criança deverá ser capaz de oferecer as 

mesmas respostas e saber que ela está correta, por conta da experiência passada de 
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interação com a mãe. Todavia, diz Cavell, “O ponto importante é que esse tipo de 

pensamento privado não precede a comunicação, mas depende dela” (CAVEL, 2006, 

p. 5). 

Se existem dois estágios da triangulação (primitiva e complexa) e a 

triangulação é condição necessária para a emergência do pensamento, então, 

deveríamos assumir que é no espaço de passagem do primeiro para o segundo estágio 

que ocorre a emergência da racionalidade, ou seja, é a triangulação primitiva que 

propicia as condições necessárias (embora não suficientes) ao aparecimento do 

pensamento. Nessa linha de raciocínio, posso esquematizar a metáfora da triangulação 

do seguinte modo: 

  

 

 

 

 

O problema referente a triangulação ser pré-cognitiva ou proposicional foi 

reelaborada por BAR-ON e PRISELAC (2011), que criticam Davidson por sugerir que 

entre as duas situações haveria uma lacuna (um gap) que não pode ser explicado. Diz 

Davidson: 

Tanto na evolução do pensamento na história da humanidade quanto na 

evolução do pensamento de um indivíduo, há um estágio em que não há 

pensamento seguido de um estágio em que há pensamento. Descrever a 

Triangulação Primitiva 

Triangulação Complexa 

Espaço de emergência da racionalidade 
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emergência do pensamento seria descrever o processo que conduz do 

primeiro ao segundo estágio. Carecemos de um vocabulário satisfatório para 

descrever os estágios intermediários (DAVIDSON, 1997a, p. 127). 

 

BAR-ON e PRISELAC apresentam então uma sugestão muito produtiva, ao 

considerar que a diferença entre as duas situações é uma diferença de graus. Além 

disso, defendem que no estágio intermediário encontraríamos o que eles 

denominaram de “triangulação intermediária” (intermediate triangulation), 

caracterizada por um “comportamento expressivo” (expressive behavior).  

Em meu entendimento, a problemática referente à passagem do primeiro para 

o segundo estágio da triangulação está diretamente relacionada com o modelo de 

percepção assumida em cada estágio, que, por sua vez, se conecta com a diferença 

entre aplicar e dominar (conscientemente) conceitos. No início deste capítulo, indiquei 

que o professor Moya distinguiu o uso de duas concepções de percepção na filosofia 

de Davidson. 

Como o professor Moya demonstrou, nos textos que tratam da filosofia da 

ação, especialmente Actions, reasons and causes (1963a), Davidson assume uma 

concepção ordinária de causalidade, que por sua vez, o compromete com uma 

interpretação extensionista da percepção. Sendo assim, podemos nos referir ao 

primeiro estágio da triangulação como um processo de interação entre duas criaturas 

que reagem aos estímulos externos (e ao comportamento do outro) sem a 

concorrência da linguagem (pelo menos por parte do aprendiz). Pensando na Situação 
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Primitiva de Aprendizagem (SPA), posso concluir que nesse estágio a criança está 

aplicando conceitos, sem ter consciência que são conceitos, ou seja, para a criança, os 

conceitos são apenas palavras que ela ouve da mãe, e as repete, sem, contudo, 

compreender o seu significado. 

Já o estágio da triangulação complexa seria caracterizado pela assunção de 

uma concepção nomológica de causalidade, ou seja, a criança não está apenas 

recebendo estímulos externos, mas está observando e compreendendo o 

comportamento da mãe, vale dizer, a criança é capaz de acessar o campo das 

intenções da mãe. Abre-se assim, o espaço para a compreensão da normatividade que 

rege o comportamento linguístico. Nesse caso, com a interveniência da linguagem, a 

criança já é possuidora de conceitos de forma consciente, ou seja, ela é capaz não 

apenas de repetir palavras, mas de compreender o seu significado e, inclusive, aplicar 

esses conceitos em outros contextos (mesmo em situações onde encontra-se sozinha, 

sem interação comunicativa com outro sujeito).  

Já no final de sua extensa produção, Davidson – num debate com Richard 

Rorty acerca da relação entre significado e verdade – diz: 

[...] no começo o aprendiz não registra mais do que uma associação entre 

objeto ou situação e som ou gesto. O valor da associação é fornecido por 

aquele que ensina ou pelo meio ambiente na forma de recompensa. No início 

não há uma palavra, mas um som sendo dado ao uso. O que ensina vê o 

aprendiz colhendo um pedaço da linguagem com um significado já lá; o 

aprendiz não tem nenhuma ideia do significado primeiro ou uso: para o 

aprendiz, o que era menos significativo antes agora ganha significação. No 

primeiro estágio da aprendizagem por ostensão o erro não tem nenhuma 
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importância para o aprendiz, pois não há nada para ele que seja erro, e onde 

o erro não tem nenhuma importância não há nenhum conceito ou 

pensamento. Desde que tentativa e erro (do ponto de vista de quem ensina) 

é substituído por pensamento e crença (do ponto de vista do aprendiz), o 

conceito de verdade tem aplicação (DAVIDSON, 2000, p. 71). 

Antes de concluir este capítulo, gostaria de acrescentar que, em minha 

pesquisa, identifiquei três modelos de triangulação na filosofia de Davidson. Apresento 

a seguir, cada um deles. 

 

Triangulação da Comunicação 

Refere-se à situação de comunicação entre (pelo menos) dois falantes de uma 

mesma língua ou não. O caso paradigmático é o que Davidson chamou de 

Interpretação Radical. O elemento em destaque é a Linha de Base, ou seja, a interação 

linguística entre os dois falantes. Nas palavras de Davidson: 

[...] a menos que a linha de base do triângulo, a linha entre dois agentes, seja 

reforçada até o ponto em que ela possa implementar a comunicação de 

conteúdos proposicionais, não há maneira dos agentes poderem fazer uso da 

situação triangular para formar juízos sobre o mundo. Só quando a linguagem 

está no lugar é que as criaturas podem apreciar o conceito de verdade objetiva 

(DAVIDSON, 1997a, p. 130). 

 O texto citado é de um artigo de Davidson intitulado A emergência do 

pensamento. Curioso que a citação aparece exatamente numa passagem em que 

Davidson está argumento a favor da sua tese de que a triangulação é necessária para 

o aparecimento do pensamento. Entretanto, ao se referir a uma situação na qual os 

agentes fazem uso da comunicação linguística, fica evidente que a situação descrita 
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se refere a um estágio de interação na qual ambos os falantes já estão em condições 

plenas de realizar atitudes proposicionais. 

 A triangulação da comunicação está inserida, portanto, no que classifiquei 

acima de triangulação complexa. Nela opera uma concepção nomológica de 

causalidade e o modelo de percepção assumido é o interacionista, ou seja, a percepção 

é tanto extensional quando intencional. Rorty se referiu à metáfora da triangulação 

davidsoniana como servindo para nos contar o que amarra a linguagem ao mundo. 

Nas palavras de Rorty: 

A doutrina de Davidson da triangulação conta-nos que o que amarra, em 

última instância, a linguagem ao mundo, não é que vários nacos da realidade 

não linguística são condições de verdade de várias sentenças, mas “o triângulo 

que por meio de uma relação com o falante, o intérprete e o mundo, determina 

os conteúdos do pensamento e da fala (RORTY, 2000, p. 78).  

 Em minha análise, esta avaliação da triangulação serve especificamente 

para a triangulação da comunicação. Segue a representação gráfica da triangulação 

da comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 
Falante A Falante B 

Objeto ou evento no mundo 

compartilhado por A e B 

Linha de Base 

(Linguagem) 
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Triangulação do Conhecimento 

O processo de triangulação que estou denominando de Triangulação do 

Conhecimento foi formulado por Davidson em dois textos da década de 1990: Três 

Variedades do Conhecimento (1991) e A Irredutibilidade do Conceito de Eu (1998). Os 

dois textos partem da constatação de que existem três tipos de conhecimento, a saber: 

o conhecimento da própria mente; o conhecimento do mundo; o conhecimento de 

outras mentes. O problema é determinar o modo como se relacionam os três tipos de 

conhecimento. 

Na tradição epistemológica moderna – diz Davidson – encontramos formas 

reducionistas de relacionar os vários tipos de conhecimento. Assim, há pensadores que 

afirmam o autoconhecimento como primário e dele derivam o conhecimento do 

mundo externo e, por extensão, obtêm o conhecimento do outro. Outros, por sua vez, 

partem do conhecimento objetivo e deduzem dele as demais formas de conhecimento. 

O objetivo de Davidson é mostrar que, embora os três tipos de conhecimento se 

refiram a aspectos de uma mesma realidade, “nenhuma das três formas de 

conhecimento é redutível a uma ou a ambas as outras” (DAVIDSON, 1991, p. 206). 

Para ilustrar sua tese da irredutibilidade das três variedades de conhecimento, 

Davidson serve-se de um processo de aprendizagem por ostensão entre um professor 

e um aprendiz. Ambos possuem domínio de sua própria língua, já possuem os 

conceitos de conteúdo objetivo e de verdade e sabem o que é um objeto físico e em 

que consiste uma crença ser verdadeira ou falsa. A primeira pessoa (o professor) 
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aponta para “algo” no mundo e pergunta: “O que é isto?”, recebendo como resposta: 

“É um cormorão”. O diálogo pode prosseguir até que ambos cheguem a um 

entendimento, mas o que importa para Davidson é que “Aqui temos em 

funcionamento as três formas maduras de conhecimento” uma vez que: “Tanto o 

aprendiz quanto o professor sabem o que existe na mente do outro, e um elemento 

vital desta compreensão depende de estímulos perceptuais compartilhados” 

(DAVIDSON, 1998, p. 87-88). 

Na sequência do texto, Davidson argumentará que esta mesma explicação vale 

para situações de aprendizagem nas quais o aprendiz ainda não domina uma língua, 

portanto, reage a estímulos externos (visuais e/ou linguísticos) sem o domínio pleno 

do pensamento racional. Entretanto, é importante destacar que em ambas as situações 

os sujeitos encontram-se em um processo de interpretação radical, tema que já 

abordei previamente neste trabalho. O que importa aqui é mostrar que a subjetividade 

depende de conhecimento objetivo do mundo externo compartilhado, que por sua 

vez, demanda interação comunicativa (linguística ou não) entre as duas criaturas em 

processo de triangulação. 

E Davidson, ao asseverar a irredutibilidade entre as três formas de 

conhecimento (objetivo, subjetivo, intersubjetivo) afirma: 

Se eu não conhecesse o que os outros pensam, eu não teria meus próprios 

pensamentos, e não saberia o que eu penso. Se eu não soubesse o que eu 

penso, me faltaria a habilidade de capturar os pensamentos dos outros. 

Capturar os pensamentos dos outros requer que eu viva no mesmo mundo 



79 

 

 

que eles, compartilhando muitas reações às maiores características deste 

mundo, incluindo seus valores. Então, não há perigo que, vendo o mundo 

objetivamente, nós percamos contato com nós mesmos. Os três tipos de 

conhecimento formam um trípode: se uma perna se perder, nenhuma parte se 

sustenta (DAVIDSON, 1991, p. 219-220). 

O triângulo do conhecimento está ilustrado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na figura acima, estamos em um processo de 

triangulação onde não existe mais a “linha de base” que aparecia como determinante 

na triangulação da comunicação. No presente triângulo, a relação entre os três vértices 

é circular, daí o sentido de interdependência entre eles, o que parece reforçar a ênfase 

dada (no presente trabalho) à dimensão holística do externalismo davidsoniano. Nas 

palavras de Davidson: “As conexões conceituais entre o nosso conhecimento de nossas 

próprias mentes e nosso conhecimento do mundo da natureza não são definicionais, 

mas holísticas. O mesmo vale para as conexões conceituais entre nosso conhecimento 

do comportamento e nosso conhecimento de outras mentes (DAVIDSON, 1991, p. 

214). 

Objetivo Subjetivo 

Intersubjetivo 
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Triangulação do Mental 

Como afirmei em outras passagens deste texto, quando Davidson e seus 

comentadores se referem à metáfora da triangulação, eles estão pensando (com 

algumas exceções, por exemplo, Follesdal) no triângulo do mental. A formulação foi 

apresentada por Davidson no texto Rational Animals, de 1982. 

O texto se inicia com a seguinte pergunta: “O que faz um animal (ou outra 

coisa, se alguém quiser) ser racional?”. A resposta apresentada afirma que “ser um 

animal racional é somente ter atitudes proposicionais” (DAVIDSON, 1982a, p. 95)26. Ao 

longo do texto, Davidson se ocupa de apresentar argumentos a favor de sua resposta 

e, já no penúltimo parágrafo, apresenta a metáfora da triangulação, que aparece para 

ilustrar a tese de que “a racionalidade é um traço social” (DAVIDSON, 1982a, p. 105).  

Algumas ideias subjacentes à metáfora da triangulação já estavam presentes 

em textos anteriores de Davidson. Mostrei acima que no texto Radical Interpretation 

(1973b) existia já o esboço de uma triangulação, porém centrada na comunicação 

entre duas criaturas já racionais. Lendo os textos de Davidson anteriores e posteriores 

a Rational Animals, eu diria que, grosso modo, os textos das décadas de 1960/70 estão 

mais diretamente relacionados com as temáticas da filosofia da linguagem 

(Intepretação radical; pensamento e linguagem; verdade e significado) e filosofia da 

                                                 
26 No mesmo texto, Davidson afirmará que, além de ter atitudes proposicionais, é necessário se ter “o 

dom da linguagem” para ser uma criatura racional. Já abordei este tema previamente, portanto, nesta 

passagem do texto vou me concentrar apenas na interação entre dois sujeitos (quer seja linguística ou 

não). 
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ação (Ações x causas). Os textos posteriores, todavia, concentram-se mais nos 

problemas da filosofia da mente, campo no qual emerge o problema da explicação 

do pensamento racional e, correlatamente, o da emergência da racionalidade. 

Dificuldades adicionais surgiriam se eu tentasse fazer uma separação rígida 

dos escritos de Davidson, principalmente porque temas da primeira fase (se assim 

posso designá-la) continuarão presentes no período posterior, tanto quanto temas da 

filosofia da mente já haviam sido abordados por Davidson desde pelos menos a 

publicação de Mental Events (1970b). Creio que estas idas e vindas de nosso filósofo 

é responsável por algumas das confusões geradas por sua obra. A metáfora da 

triangulação (e o debate entre os comentadores de Davidson) bem ilustra esta 

hipótese. 

Feitas estas observações preliminares, me concentrarei a detalhar o triângulo 

do mental, tendo por base a ideia de que neste processo de triangulação está se 

buscando determinar o conteúdo do pensamento de duas criaturas, interagindo entre 

si a partir de estímulos advindos do mundo externo compartilhado. Para tanto, 

utilizarei um texto de 1991 onde encontramos uma descrição mais precisa da 

triangulação do mental. Diz o texto: 

São precisos dois pontos de vista para dar uma localização à causa de um 

pensamento e, portanto, para definir seu conteúdo. Nós podemos pensar nisso 

como uma forma de triangulação: cada uma das duas pessoas está reagindo 

diferencialmente a estímulos sensoriais fluindo para dentro desde uma certa 

direção. Projetando as linhas de entrada para fora, uma causa comum está na 

interseção delas.  
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Vou ilustrar graficamente esta passagem e depois sigo com a citação. 

 

 

 

                                                               

 

 

 

Se a descrição da metáfora se encerrasse nesse ponto do texto, seria possível 

afirmar que Davidson assume uma concepção ordinária de causalidade, com as devidas 

implicações para a sua filosofia. Entretanto, o texto segue: 

Se agora, as duas pessoas notam as reações uma da outra (no caso da 

linguagem, reações verbais), cada uma pode correlacionar estas reações 

observadas com seus estímulos vindos do mundo. Uma causa comum foi 

determinada. O triângulo que dá conteúdo ao pensamento e ao discurso está 

completo. Mas são necessários dois para triangular (DAVIDSON, 1991, p. 212). 

Temos, portanto: 

Estímulo externo 

Causa 

comum 
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Temos, aqui, a ocorrência de causalidade nomológica. Chegamos, assim, a um 

estágio no qual a triangulação se completa, reforçando uma tese que defendi 

anteriormente: o conteúdo – a causa comum – de um pensamento (ou melhor, do 

conjunto de pensamentos) de uma criatura racional é determinado extensional e 

intencionalmente. Segue a representação gráfica final da triangulação do mental. 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

Interação intersubjetiva 

(verbal ou não) 

Estímulo externo 

Causa 

comum 
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As linhas tracejadas mostram o percurso, que começa com o estímulo externo 

(causação ordinária), passa pela interação verbal ou não (causação nomológica) entre 

as duas criaturas e produz a causa comum, isto é, o conteúdo do pensamento.  

Com esta formulação, é possível dar razão à afirmação de Davidson de que 

“os pensamentos são privados, no óbvio, mas importante sentido em que uma 

propriedade pode ser privada, isto é, pertencente a uma pessoa”, mas, ao mesmo 

tempo, reconhecer que “[...] o pensamento é necessariamente parte de um mundo 

público comum” (DAVIDSON, 1988, p. 52). 

Por ora, a abordagem da filosofia de Davidson ajudou-me a estabelecer a tese 

de que a racionalidade é socialmente construída. No terceiro capítulo do presente 

trabalho voltarei a tratar da filosofia de Davidson, como intuito de compreender como 

o erro atua no processo de emergência da racionalidade. 
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 CAPÍTULO 2  

EDGAR MORIN E A ABORDAGEM COMPLEXA DO ERRO 

No capítulo precedente, apresentei a distinção entre dois níveis de 

triangulação, denominados de triangulação primitiva e triangulação complexa. Indiquei 

também que a diferenciação entre esses dois níveis de interação entre duas pessoas 

e um mundo compartilhado está na ocorrência do pensamento proposicional no 

segundo nível. E destaquei ainda que, ao se falar de comportamento proposicional, 

está se considerando um modelo de interação que se dá pela presença da linguagem. 

Respeitando a perspectiva de cada um dos dois pensadores (Davidson e 

Morin), considero lícito afirmar que a mesma distinção ocorre nas formulações de 

Edgar Morin, e, mais especificamente, quando o autor francês aborda a temática do 

erro e estabelece a existência de dois níveis de erro. Em Ciência com Consciência 

(1982), Morin esclarece acerca desses dois níveis do erro. No primeiro, o erro não 

aparece situado em relação à verdade, enquanto no segundo, encontramos o que 
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Morin chama de errância: o jogo da verdade e do erro. O erro primário se dá no 

âmbito do vivo e o segundo é atributo exclusivo do humano. Considere que não se 

pode falar de “verdade” fora da linguagem e a distinção entre os dois níveis torna-se 

mais clara. E, diz Morin, o que distingue o vivo do humano é, justamente, a emergência 

da linguagem e, correlativamente, do pensamento e da consciência. Sobre o processo 

de hominização do vivo, diz Morin: 

O homem dispõe de 30 bilhões, ao menos, de neurônios, logo quatro vezes 

mais neurônios corticais do que os macacos mais evoluídos. Dispõe de 1014 ou 

1015 sinapses. A organização desse cérebro ainda se complexificou. Os seus 

dispositivos cognitivos têm novas competências. As suas possibilidades de 

aprendizagem e de memorização são enormes. O desenvolvimento 

extraordinário das estratégias de conhecimento e de ação realiza-se desde 

então num nível radicalmente novo, no qual apareceram a linguagem, o 

pensamento, a consciência (MORIN, 1986, p. 76). 

E, com esta citação, já começo a incorrer em antecipações indevidas. Antes de 

expor a concepção moriniana de erro, faz-se necessário situar este tema na ampla 

produção de Morin, principalmente porque o erro está presente em todos os períodos 

de sua vasta produção e em suas principais publicações.   

Em seu livro mais recente (L’aventure de La Méthode, 2015), Morin nos informa 

que já na década de 1950 ele se ocupava do erro, da ilusão e da verdade. Reportando-

se ao livro Autocritique (1959) Morin diz: “Em retrospecto, eu considero este livro 

como prenúncio de O Método, porque levanta a questão-chave da verdade, do erro, 

da ilusão. Eu entendi que esta questão não se colocava como exclusiva ou 
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principalmente na informação, mas na organização do conhecimento e do 

pensamento” (MORIN, 2015, p. 25). 

Quando se mira o conjunto dos escritos de Morin, percebe-se pelo menos 

dois tratamentos para o tema do erro. Por um lado, uma abordagem epistemológica 

– e porque epistemológica, antropológica – e, no lado complementar, uma abordagem 

“pedagógica”. Enquanto esta aparece na insistência de Morin de que o erro deve ser 

um tema recorrente em todo e qualquer processo educativo, inclusive na educação 

escolar, aquela busca descrever a ocorrência do erro nos quatro níveis da ontologia 

moriniana: o mundo da natureza, o mundo do vivo, o mundo do humano e o mundo 

da cultura. Ocupar-me-ei da abordagem epistemológica no presente capítulo e tratarei 

da abordagem pedagógica no terceiro capítulo do presente trabalho. 

O escopo da abordagem epistemológica é indicado pelo próprio Morin, 

quando declara que, entre as abordagens de Autocritique e de O Método, houve uma 

mudança de perspectiva em sua pesquisa. Diz Morin: “Ao contrário de O Método, 

onde eu pergunto pelo problema da ilusão e do erro em termos antropológicos e 

epistemológicos, eu coloquei [Autocritique] este problema em termos de autoexame 

pessoal” (MORIN, 2015, p. 26). 

Minha obra de investigação, portanto, é O Método, obra composta de seis 

volumes, publicados ao longo de quase trinta anos (1977 – 2004). Em suas mais de 

duas mil páginas, O Método faz uma crítica radical ao paradigma científico da 

modernidade (simplificador por excelência) ao passo que, na própria crítica, vai 
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escavando fendas e brechas que possibilitem a emergência de um novo paradigma: o 

paradigma da complexidade. 

Uma primeira leitura – digamos, cronológica – desta obra leva-nos a pensar 

que cada um dos volumes subsequentes seria uma continuação linear em relação ao 

precedente. O primeiro livro trata da physis (mundo da natureza) e o segundo aborda 

as questões ecológicas do oikos (mundo do vivo). Na sequência temos um estudo 

sobre o “conhecimento do conhecimento” que traz à tona a concepção complexa do 

mundo propriamente humano (terceiro volume) e a descrição crítica, no livro quatro, 

do quarto nível ontológico, a noosfera (mundo da cultura). Os livros cinco e seis 

aprofundam e ampliam temas dos dois livros precedentes e avançam, não num 

diagnóstico, mas numa aposta de futuro, aposta na religação do que foi separado pela 

epistemologia moderna. Uma aposta de que é possível religar homem/mundo; 

sujeito/objeto; natureza/cultura; objetivo/subjetivo; ciência/arte/filosofia, enfim, vida e 

ideias. Uma aposta, mais que epistemológica, ética e política. 

Todavia, essa primeira leitura mostra-se de toda forma muito linear. E se tem 

algum caminho que não se presta ao caminhante do pensamento complexo é o da 

linearidade. No prólogo do livro quatro, lê-se: 

Depois de alguma reflexão, percebo que este quarto volume de O Método 

poderia também ter sido o primeiro, pois constitui a introdução mais acessível 

ao conhecimento do conhecimento e, ao mesmo tempo, ao problema e à 

necessidade de um pensamento complexo. [...] Logo, é preciso tomar este 

volume como a continuação do precedente. (MORIN, 1991, p. 11). 
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Ao mesmo tempo em que o livro é uma continuação do livro três ele poderia 

ter sido escrito antes mesmo que o primeiro tomo. Isto indica que a própria concepção 

(e elaboração) da obra não se fez de forma linear, mas por um processo que o próprio 

Morin denominou de bricolagem, ou seja, não a sujeição à uma única lógica, mas 

recorrendo a uma polilógica. Ao tratar do mundo da vida, Morin exemplifica o termo: 

“Não existe uma lógica organizacional simples da vida. Existe, ao contrário, polilógica, 

isto é, grande bricolagem”. A bricolagem que, na obra de François Jacob refere-se à 

evolução viva, Morin a toma como reveladora do “verdadeiro rosto da racionalidade 

complexa” (MORIN, 1980, p. 362, grifo do autor). Aqui, consideramos a bricolagem 

como sendo um rasgo característico da obra moriniana. 

Enquanto segue a dinâmica da bricolagem, Morin vai elaborando os princípios 

organizadores do pensamento complexo. Navegando transversalmente pelos mundos 

da natureza, do vivo, do humano e da cultura, o pensador vai construindo sínteses, 

num processo de dois vetores: ascendente (emergências) e descendente 

(enraizamentos). O sujeito humano, diz Morin, está enraizado na natureza, tanto 

quanto o conhecimento por ele produzido e está, ao mesmo tempo, fazendo emergir 

um mundo novo a partir das condições fundantes da physis. E, num círculo recursivo, 

o mundo da cultura retroage sobre as bases naturais, uma vez que onde há hierarquia,  

[...] existem dois movimentos de sentido inverso: um movimento de baixo para 

cima (produção de emergências) e um movimento de cima para baixo 

(controle). Temos de considerar que estes dois movimentos são os dois 

momentos de um mesmo anel: a produção das emergências é um aspecto do 
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movimento autoprodutor pelo qual o todo se constitui e se reconstitui 

incessantemente a partir das interações de base; o movimento descendente 

do controle hierárquico é um aspecto da retroação do todo sobre as interações 

de base que produzem a sua existência e cuja existência ele garante. Assim, o 

movimento de baixo para cima e o movimento de cima para baixo são, 

simultaneamente, o mesmo e adversos (MORIN, 1980, p. 351). 

Sínteses que – aprendemos com Hegel – são pontos de chegada e de abertura 

para novos caminhos. Tal como a vida, a obra de Morin não segue por uma via linear, 

mas vai se construindo em anéis, que se encontram, se estranham, se complementam, 

levam adiante a tradição e ensejam o novo. 

Dentre as sínteses que encontramos em O Método, duas foram consideradas 

aqui como mais relevantes para o aclaramento da temática do erro. A primeira indica 

o caminho para se superar as separações teóricas da epistemologia moderna e que a 

fizeram afastar-se, muitas vezes, da vida propriamente dita. A superação do paradigma 

determinista e reducionista que caracteriza a epistemologia moderna exige uma 

reflexão sobre o “conhecimento do conhecimento”, reflexão que reúna o que se 

dispersou, isto é, a relação de complementaridade entre epistemologia e antropologia. 

A segunda síntese é a concepção moriniana de sujeito humano. Ao rechaçar a 

ideia de se estudar o homem em suas várias dimensões isoladamente, Morin concebe 

o homem como ser bio-lógico, isto é, uma unidade bio-psico-sócio-cultural. Um 

sujeito que é tanto sapiens quanto demens.  
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Entre sapiência e demência, diz Morin, está a consciência de que todo sujeito 

é ser-para-a-morte, fazendo eco à expressão de Martin Heidegger. O comentarista 

esclarece: 

Temos visto como a(s) demência(s) de sapiens é (são) consequência de uma 

sapiência. Consequência de uma tomada de consciência fundamental, terrível, 

desgarradora, angustiante, produtora de ansiedade, de neuroses, de intentos 

de adaptação: a consciência da morte. Consciência que fará do homo faber 

sapiens também um homo demens: o produtor e criador dos grandes mitos, 

o ser no qual o imaginário vai se desabrochar (CIURANA, 2007, p. 185). 

Tratarei dessas duas sínteses nas seções subsequentes e, em seguida, farei a 

exposição propriamente dita da concepção complexa de erro desenvolvida por Morin. 

 

2.1. O conhecimento e seu duplo: conhecimento do conhecimento 

Como já indiquei anteriormente, um dos propósitos da obra de Morin é a 

crítica radical ao modelo de conhecimento que vem se desenvolvendo por toda a 

Modernidade e a proposição de um novo paradigma científico, isto é, o pensamento 

complexo. 

Para se entender a crise a que se refere Morin, é necessário estabelecer que 

uma das ideias caras ao pensador francês é a de que o conhecimento é indissociável 

da ignorância. Alguém já disse que o conhecimento avança em progressão aritmética, 

enquanto a ignorância acelera em progressão geométrica. Morin não diz dessa forma, 

mas creio que ele corroboraria tal afirmação, afinal, diz ele: “Ignorância, desconhecido, 

sombra, eis o que encontramos na ideia de conhecimento” (MORIN, 1986, p, 17). 
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Ocorre, diz Morin, que quando olhamos para todos os avanços obtidos pela 

racionalidade moderna (racionalidade científica) podemos constatar que a própria ideia 

de razão enseja sombras em nosso entendimento sobre a realidade, uma vez que 

Nossa ciência realizou gigantescos progressos de conhecimento, mas os 

próprios progressos da ciência mais avançada, a física, aproximam-nos de um 

desconhecido que desafia os nossos conceitos, nossa lógica, nossa inteligência, 

e colocam-nos o problema do inacessível ao conhecimento. Nossa razão, que 

parecia o meio mais seguro de conhecimento, descobre em si uma sombra 

cega (MORIN, 1986, p. 16). 

A aplicação dos princípios ordenadores do conhecimento propostos por Rene 

Descartes, em seu Discurso do Método, trouxe ganhos inegáveis para a sociedade, 

mas também trouxe incertezas, como já fora apontado por outros pensadores 

contemporâneos (A Fenomenologia, de Edmund Husserl e a Teoria Crítica da Escola 

de Frankfurt são alguns de seus representantes. Mais recentemente podemos citar 

Richard Rorty e seu pragmatismo antifundacionista). Para Morin, o processo de 

disciplinarização dos saberes acabou por produzir, como efeito colateral, a perda da 

compreensão do que seja o próprio processo do conhecer.  

Paralelamente aos avanços científicos-tecnológicos, teríamos deixado de 

reconhecer que todo conhecimento carrega um risco, qual seja, o crescimento e a 

expansão do conhecimento produzido e acumulado produz a própria fragmentação 
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(e, por extensão, a especialização) dos saberes, causando o que George Gusdorf 

chamou de “patologia do saber”27. Em suas esclarecedoras palavras: 

A filosofia das ciências não diz respeito apenas à ordem científica. As ciências 

definem, cada uma por sua vez, a consciência da humanidade. As ciências em 

migalhas são a consciência de uma humanidade esfacelada, vítima, em nossos 

dias, de uma confusão ontológica. Donde o paradoxo de uma prodigiosa 

expansão dos conhecimentos sem grande proveito para a comunidade dos 

homens, porque esse saber sempre mais preciso interessa-se por tudo, exceto 

pelo essencial. A patologia contemporânea do saber traduz, na ordem do 

pensamento, a deficiência ontológica, doença talvez mortal de nossa 

civilização. Não se trata apenas de uma patologia do saber, mas de uma 

patologia da existência individual e coletiva. A doença do saber também é 

doença do homem e doença do mundo (GUSDORF, 1976, p. 23-24). 

Desse modo, foi-se turvando a nossa compreensão do próprio conhecimento 

humano, que vai se distanciando cada vez mais do humano e da vida. Estamos no 

tempo da “crise do pensamento”, diz Morin. Uma crise que decorre da perda, tanto 

dos fundamentos para o conhecimento científico, quanto para o conhecimento 

filosófico. Quando ambas (ciência e filosofia) se encontram nesse vazio de sustentação, 

temos a potenciação da crise, que, de epistemológica, passa para a antropologia e 

alcança a ontologia. Diz Morin: “A crise dos fundamentos do conhecimento científico 

encontra a crise dos fundamentos do conhecimento filosófico, ambas convergindo 

para a crise ontológica do Real” (MORIN, 1986, p. 23). 

Se o modelo racionalista de conhecimento científico e filosófico se deforma e 

turva a compreensão do próprio processo do conhecer, então as patologias do saber 

                                                 
27 A história da ciência moderna está ricamente narrada por Morin no Apêndice 2 – Nascimento, 

autonomização, metamorfose da ciência, do quarto volume de O Método (MORIN, 1991, p. 67-73) 
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transformam-se em patologias epistemológicas. Já não basta reformar o edifício do 

conhecimento. É urgente repensar a própria compreensão do conhecer. 

De acordo com Morin, deveríamos dirigir para o conhecimento em geral e 

para o conhecimento do conhecimento a mesma pergunta cartesiana: “Saber que o 

conhecimento não possui um fundamento não é ter adquirido um primeiro 

conhecimento fundamental?” (MORIN, 1986, p. 24) 

Mas, focando-se somente no problema do conhecimento do conhecimento, 

Morin propõe a instauração de “um sistema de metapontos de vista sobre o 

conhecimento” (MORIN, 1986, p. 25). O argumento apresentado para sustentar esta 

proposta é o caráter de reflexividade do próprio conhecimento. Morin afirma que a 

crise do conhecimento contemporâneo se instaura a partir do momento em que o 

conhecimento se torna, ele mesmo – um objeto de estudo: “o paradoxo essencial: o 

operador do conhecimento deve tornar-se ao mesmo tempo objeto do conhecimento” 

(MORIN, 1986, p. 36, grifo do autor). 

Podemos descrever a sequência expositiva de Morin considerando que o 

conhecimento – sobretudo a partir da Modernidade – se expande como ondas que se 

formam a partir de um centro irradiador de movimentos. Quanto mais o tecido do 

conhecimento se expande, mais frágeis se tornam os elos entre os fios que o 

constituem. Nas periferias do tecido esgarçado pela ideologização da razão 

contemporânea, perde-se de vista qualquer possibilidade de se avistar o núcleo 

irradiador do tecido (perda dos fundamentos), que, talvez – passamos então a acreditar 
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– nunca lá esteve. Mas o mesmo olhar distante que perscruta – e não encontra – o 

núcleo fundante, se volta então sobre o todo do tecido. É no entrecruzar desses 

distantes olhares que nascem os metapontos do conhecimento do conhecimento, 

multidimensional e reflexivo. 

Quando, antes de nós, os homens do Renascimento ousaram esgarçar ao limite 

o tecido do conhecimento vigente, Pascal assim se expressou: “O silêncio eterno desses 

espaços infinitos me apavora”. O homem afirmado por Pascal se apavora diante das 

novas teorias científicas, mas, sobretudo, pela perda de suas referências mais 

fundamentais, posto que o “silêncio eterno” nada mais é que o abandono do saber 

que costurava e amalgamava a sociedade medieval. Contra o silêncio que se abateu 

sobre a cultura ocidental do século XX, Morin parece responder com os ruídos do 

próprio processo de esgarçamento.  

Se a perda dos fundamentos nos limita no interior dos campos da linguagem, 

do pensamento e da consciência, então não pode haver metalinguagem, nem 

metapensamento, nem metaconsciência. Mas, talvez – aposta Morin – possa haver 

metapontos de vista, erigidos no interior do próprio tecido.  

Nos primeiros parágrafos do livro três d’O Método, Morin já anuncia essa 

perspectiva de superação das “patologias do saber” que reside no próprio 

esgarçamento do tecido do conhecimento. Ele afirma: “Quando o pensamento 

descobre o gigantesco problema dos erros e das ilusões que não cessaram (e não 

cessam) de impor-se como verdades ao longo da história humana, quando descobre 
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correlativamente que carrega o risco permanente do erro, então ele deve procurar 

conhecer-se” (MORIN, 1986, p. 15). 

Postular (e edificar) metapontos pressupõe, de acordo com Morin, algumas 

exigências exteriores às próprias ciências do conhecimento, ao mesmo tempo em que 

abre caminhos para uma nova compreensão do conhecimento humano, que reconheça 

as suas várias dimensões: a biologia, a animalidade e a humanidade do conhecimento, 

bem como as condições socioculturais do conhecimento.  

Os pressupostos elencados por Morin são sucintamente apresentados: 

1. A abertura bio-antropo-sociológica: “O ato do conhecimento, ao mesmo 

tempo biológico, cerebral, espiritual, lógico, linguístico, cultural, social, histórico, faz 

com que o conhecimento não possa ser dissociado da vida humana e da relação 

social” (MORIN, 1986, p. 26). 

2. A reflexividade permanente ciência           filosofia           ciência:  

“Se o olhar filosófico busca o distanciamento necessário para considerar a 

ciência, o olhar científico procura o recuo necessário para considerar a filosofia”, então 

o pensador pode inferir a possibilidade de se estabelecer uma relação dialógica entre 

essas duas dimensões do conhecimento humano. Uma dialógica que permita a 

compreensão do caráter multidimensional do problema do conhecimento do 

conhecimento e, “a partir daí, ciência e filosofia poderiam mostrar-se a nós como duas 

faces diferentes e complementares do mesmo: o pensamento” (MORIN, 1986, p. 30).  
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3. A reintegração do sujeito:  

Podemos estabelecer a realidade do ser-sujeito na realidade do mundo 

objetivo. Não, de modo cartesiano, na disjunção entre o sujeito e o objeto, 

mas, ao contrário, de modo complexo, na indissolúvel conjunção entre eles, 

em virtude de um circuito reflexivo cujas diversas instâncias são necessárias à 

constituição umas das outras [...] A prova da realidade objetiva do mundo ao 

qual pertencemos nos é fornecida pela atividade subjetiva que organiza não 

somente o conhecimento, mas primordialmente a vida (MORIN, 1986, p. 232). 

4. A reorganização epistemológica: 

Cada um dos modos de conhecimento do conhecimento coproduz o anel do 

conhecimento do conhecimento, o que, por sua vez, coproduz a sua validade, 

a sua complexidade. É por isso que empregamos o menos possível, neste 

trabalho, o termo “epistemologia”, a fim de romper com a visão simplificadora, 

hierárquica e unilateral na qual a epistemologia nunca é tomada em 

consideração, nem modificada, pelas ciências que controla (por isso, em função 

do contexto, ora dizemos “epistemologia complexa”, ora “conhecimento do 

conhecimento”) (MORIN, 1991, p. 117). 

5. Conservar as interrogações radicais: 

Poderemos então formular três questões relativas a qualquer tentativa de 

conhecimento, inclusive a nossa: 

1. A autonomia do pensamento, caso seja possível, só pode ser 

dependente de certas condições culturais e sociais. Pode-se determinar as 

condições, mesmo marginais ou aleatórias, de tal autonomia? 

2. Podemos realmente tomar consciência das condições históricas, sociais, 

culturais nas quais se determinam as nossas possibilidades atuais de 

conhecimento, logo inevitavelmente nossa tentativa de conhecimento do 

conhecimento? 

3. As condições culturais, sociológicas e históricas de uma antropologia do 

conhecimento e de uma sociologia do conhecimento estão hoje reunidas? 

(MORIN, 1986, p. 260). 

6. A vocação para emancipar: 

A busca da verdade sobre o conhecimento só pode contribuir para a busca da 

verdade através do conhecimento e faz, em certo sentido, parte dessa busca. 
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Tudo o que podemos diagnosticar como fonte de erros, de insuficiências, de 

mutilações de pensamento, tenderá a repercutir na conduta de nosso próprio 

pensamento e no exercício de nosso próprio conhecimento (MORIN, 1986, p. 

34, grifos do autor). 

A partir desses pressupostos, Morin desenvolve uma análise das várias 

dimensões do conhecimento humano. Sumariarei, a seguir, os elementos dessa 

multidimensionalidade do conhecer. 

A primeira dessas dimensões é a biologia do conhecimento. Para Morin, tudo 

o que diz respeito ao conhecimento está diretamente ligado aos problemas da vida, 

ou seja, é possível identificar atividades cognitivas desde as formas mais simples dos 

sistemas vivos (a célula) e em máquinas artificiais. A ideia central aqui é a de 

computação, entendida como a capacidade de manipular informações para a solução 

de problemas e, no que se refere especificamente aos sistemas vivos, a capacidade de 

resolver os problemas do viver. 

Mesmo admitindo que atividades computantes estão presentes tanto em 

máquinas vivas quanto em máquinas artificiais, Morin estabelece uma distinção entre 

os dois tipos de computação. A máquina artificial tem a capacidade de produzir 

objetos e peças cuja materialidade e/ou finalidade lhe são exteriores. Quer isto dizer 

que a máquina artificial é organizada desde o exterior. 

Contrariamente, a máquina viva não computa apenas em função da sua 

exterioridade, mas o seu interior é um elemento decisivo no processamento das 

informações, e isto faz da máquina viva uma estrutura capaz de auto organizar-se. Por 
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conta dessa interação exterior/interior que caracteriza a natureza do ser vivo, Morin 

conclui que nesses seres é possível identificar um processo de adaptação ao meio que 

é regido por um princípio de auto-organização (interioridade) e um princípio de eco-

organização (relação com o meio exterior). Da interação entre esses dois princípios, a 

máquina viva extrai a sua autonomia (ausente nas máquinas artificiais). A partir dessas 

considerações, Morin vai esmiuçando os vários aspectos que caracterizam o modo 

especificamente viva de produzir conhecimentos, definindo o que o pensador da 

complexidade nomeia como o paradigma da auto-eco-organização dos seres vivos.  

Da interação desses dois princípios complementares (auto e eco organização) 

é possível aos seres vivos fazerem emergir novos modelos e padrões de atividade 

cognitiva: “A eco-organização é a escola da auto-organização. Ensina-lhe a conhecer 

por si mesma; isso é a verdadeira pedagogia” (MORIN, 1980, p. 81). 

Uma segunda dimensão do conhecimento é a da animalidade, que vai desde 

os vertebrados até os mamíferos e o ser homem. Este estágio da cognição é marcado 

pela presença do cérebro. Aqui, Morin está se referindo aos primórdios do processo 

de hominização, reconhecendo que o desenvolvimento dessa dinâmica viria a culminar 

no aparecimento do cérebro do homo sapiens. Mas nesta etapa do desenvolvimento 

das estruturas cognitivas, diz Morin, o cérebro do homo sapiens “se distingue, nas 

suas dimensões, na sua organização, nas suas aptidões (especialmente na palavra, no 

pensamento, na consciência) de todos os demais cérebros animais; mas permanece 

um cérebro animal, mamífero e primata” (MORIN, 1986, p. 62). É essa inescapável 
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relação originaria entre o cérebro humano e a sua animalidade que garante o 

enraizamento do conhecimento humano como contraponto da emergência do espírito, 

como indicado anteriormente. 

Se, por um lado, o enraizamento mantém a ligação do conhecimento humano 

com suas bases nos sistemas animais (e, num nível ainda mais profundo, com os 

sistemas vivos em geral), por outro lado é necessário reconhecer que o 

desenvolvimento do sistema neurocerebral fez emergir um novo padrão de 

computação, chamada de computação de computações, ou ainda, intercomputação. 

Tendo por base a ideia de que os neurônios podem ser considerados como 

computadores vivos, Morin analisa o aparelho neurocerebral animal como um 

“aparelho que computa as computações operadas pelos seus próprios componentes 

(neurônios)” (MORIN, 1986, p. 65). Nesse processo de complexificação dos padrões de 

computação, é possível identificar uma dinâmica de face dupla: de um lado, temos a 

redundância (garantida pela preservação da ordem e a observância às regularidades) 

e, inversa e complementarmente, temos a incerteza (existência de ruídos e ocorrências 

aleatórias não previstas na regularidade). A dialética ordem/desordem e preservação 

da herança/surgimento do novo criam as frestas para a ocorrência do erro.  

O terceiro estágio desse processo que nos legou as condições necessárias e 

suficientes para a emergência do conhecimento humano, fez surgir o que Morin 

denomina de humanidade do conhecimento. O traço característico dessa dimensão 

do conhecer é o aparecimento da ideia de cogitação. 
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A cogitação é um tipo especificamente humana de computação, ou seja, é 

propriamente o que chamamos de ato de pensar. Na epistemologia moriniana, o 

pensamento (portanto, a cogitação) não é um atributo de uma “entidade imaterial” 

como pretendia Descartes e todos os defensores do dualismo de substância. Para 

Morin, o pensamento é uma emergência dos estágios anteriores e devemos o seu 

aparecimento aos processos de evolução e de seleção da espécie humana. 

Para se compreender as condições que permitiram a emergência do 

pensamento, é necessário compreender que, para Morin, o cérebro humano é descrito 

como uma máquina hipercomplexa triúnica (unitas multiplex). Seus elementos 

constitutivos são o cérebro, o espirito e o aparelho neurocerebral. O primeiro é um 

conceito biológico, o segundo um conceito psíquico e o último um conceito 

organizacional. Para Morin, esses três elementos são irredutíveis entre si, o que nos 

permite visualizar essa concepção da máquina humana de pensar através de uma 

imagem triangular. 
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No início deste capítulo eu indiquei a inseparabilidade entre epistemologia e 

antropologia na concepção moriniana de conhecimento. A tese de que a cogitação é 

um traço marcadamente humano e, talvez, exclusivamente humano, reforça aquela 

afirmação.  

Do ponto de vista de Morin, “conhecimento” e “conhecimento do 

conhecimento” são indissociáveis, afinal, se conhecimento produz (e, se produz por) 

acertos e erros, então existe uma incerteza inerente ao processo cognoscente, donde 

resulta que a compreensão sobre o que seja o conhecer humano nunca está por 

completo. Conhecimento e ignorância se complementam e, juntos, criam o espaço da 

reflexividade do conhecimento. Dessa constatação, Morin extrai a defesa – sempre 

enfática – da necessidade de o conhecimento do conhecimento ser um tema presente 

em todos os ambientes de educação.  

Se acerto e erro, verdade e dúvida, crença e incerteza permeiam os ambientes 

escolares, é certo que não o fazem de modo padronizado. Numa mesma sala de aula 

encontramos processos e dinâmicas de produção de conhecimento numa 

multiplicidade, por vezes, inesperada. Idiossincrasias e publicidade se combinam. 

Indivíduo e sociedade se co-formam.  

Conhecer, no sentido cogitante do termo, não é apenas um atributo do ser 

humano. É o próprio modo de ser do ser humano. Não fosse a incrível capacidade de 

se apropriar dos desvios para criar o novo, jamais uma espécie frágil como a nossa 

teria sobrevivido. Wittgenstein nos ensinou que “mentir é um jogo de linguagem que 
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deve ser aprendido como qualquer outro” (WITTGENSTEIN, 1979, p. 95). Faltou ao 

filósofo dizer que o fizemos como estratégia de sobrevivência (dos desmandos morais 

que produzimos (e seguimos produzindo) a partir daí, não cabe aqui discutir). 

Até aqui tratei da primeira síntese, ou, da face epistemológica do 

conhecimento. Em seguida, abordarei a segunda síntese, isto é, a face antropológica. 

 

2.2. O indivíduo e seu duplo: sujeito bio-lógico 

Lendo os textos de Morin que buscam elaborar uma concepção complexa do 

sujeito humano, isto é, aquilo que lhe é próprio e que, portanto, distingue um 

indivíduo dos demais, encontramos (uma vez mais) a crítica ao estado atual da 

abordagem antropológica e uma aposta na possibilidade de emergência de um novo 

paradigma, ou, para ser mais preciso, a aplicação do paradigma complexo ao âmbito 

do ser do ser humano, ou ainda, a integração deste ao paradigma da complexidade. 

Inicio com uma citação de Morin:  

Quanto mais a diversidade humana é visível, mais a unidade humana torna-se, 

hoje, invisível aos espíritos que só conhecem fracionando, separando, 

catalogando, compartimentando. Ou, então, o que aparece aos espíritos 

abstratos é uma unidade abstrata que oculta as diferenças (MORIN, 2001, p. 

59). 

Temos, assim, num único parágrafo, uma crítica tanto ao reducionismo 

científico, quanto à abstração metafísica. A filosofia moderna e sua busca pelo sujeito 

epistemológico nos levou para níveis de abstração nunca antes experimentados, 
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culminando no idealismo hegeliano, que reintroduz o pensamento na história para 

fazer deste apenas uma etapa do autodesenvolvimento do espírito. A razão torna-se 

a própria razão de ser de si mesma. Uma razão, nas palavras de Leandro Konder, 

“quase enlouquecida”. Como dirá Heidegger com precisão, a história da metafísica é 

a história do esquecimento do ser. 

Quando se olha para o modo como as ciências (quer seja a biologia, quer 

sejam as ciências humanas) abordam o sujeito humano, encontramos, por um lado, o 

determinismo e sua busca frenética pela explicação filogenética do humano, e, por 

outro lado, o que Foucault chamou de “fim do homem”, no sentido de que a imagem 

de homem elaborada pelas ciências humanas – a partir da postulação de uma unidade 

a priori – acabou por denunciar a fraqueza dessa abordagem reducionista (FOUCAULT, 

1966, especialmente o capítulo IX). 

Entretanto, é imperioso reconhecer que, ao fazer a crítica às concepções 

científicas e filosóficas do sujeito humano vigentes, Morin não descarta que há 

elementos em cada uma dessas análises que devem ser preservados. O que Morin 

crítica é o reducionismo implicado em cada uma dessas abordagens. Desse modo, a 

aposta do pensamento complexo é uma vez mais no religar, em fazer dialogarem 

entre si, a biologia, as ciências humanas e filosofia. A partir deste trabalho colaborativo 

por instâncias hoje apartadas, Morin acredita ser possível formular um conceito de 

sujeito humano que ele denominará de sujeito bio-lógico, qual seja, um sujeito cujo 

estrutura lógica emerge de sua base biológica e retroage sobre esta mesma base. 
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Na busca pela concepção complexa de sujeito, diz Morin, deve-se considerar 

duas ideias orientadoras, a saber: i) uma concepção de autonomia como auto-

organização, uma vez que se deve reconhecer que só se pode falar de autonomia em 

termos relacionais e relativos e nunca em sentido absoluto, e, ii) uma concepção de 

indivíduo que nos dê as ferramentas necessárias para a emergência do conceito de 

sujeito, o que exigirá que se estabeleça uma nova compreensão (complexa) das 

relações entre indivíduo e espécie e entre indivíduo e sociedade. A pergunta 

orientadora é: como foi possível que, de uma dada estrutura biológica emergisse uma 

estrutura autoconsciente e auto reflexiva? 

A busca pela resposta à pergunta formulada inicia-se com o reconhecimento 

de que todo sistema de organização biológica pressupõe uma dimensão cognitiva. 

Morin afirma que a cognição é indispensável à vida. Como visto na seção anterior, a 

cognição pode ser entendida, num nível mais elementar, como o tratamento – por 

parte do ser vivo – de informações advindas do meio externo. O nível mais elementar 

dessa atividade cognitiva é a computação. Computar no sentido de receber e tratar 

estímulos, dados, signos, símbolos e mensagens em vista de se obter uma estratégia 

de vivência/sobrevivência. 

Neste sentido, o sujeito humano realiza computações tanto quanto outras 

formas de organização viva. Todavia, existe um grau de computação (mais complexo 

que os demais) que é próprio do humano. A computação humana, que Morin define 

mais precisamente como cômputo, se caracteriza por ser uma computação que 
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processa não apenas informações externas, mas os dados constituintes do universo 

interno do próprio sujeito. Ao voltar-se para o seu interior, o sujeito humano torna-se 

capaz de compreender o processo de interação com o mundo externo. Dito de outro 

modo, o sujeito torna-se consciente de sua computação. Nas palavras de um 

comentador: 

Entre cômputo (cérebro) e cogito (espírito) existe uma unidualidade. Unidade, 

porque o pensamento supõe e utiliza a computação. Dualidade, porque o 

pensamento desenvolve, transforma e supera a computação, dando lugar à 

emergência da noosfera ou esfera espiritual (o termo grego nous significa 

espírito) que não é redutível ao cérebro. O conhecimento, a inteligência, o 

pensamento e a consciência são emergências surgidas das interações 

computantes-cogitantes da atividade cerebral. Todas estas atividades são 

interdependentes (RUIZ, 2001, p. 367). 

O modo singular da computação humana (cômputo = cogitação 

autoconsciente) permite ao sujeito humano tratar a computação como algo que ele 

faz de si mesmo, por si mesmo e para si mesmo. O cômputo é uma atividade que se 

realiza na forma de expressão em primeira pessoa. É, portanto, uma visão 

idiossincrática da relação do eu com o meio ambiente no qual ele está inserido e com 

o qual realiza as atividades computantes necessárias à sobrevivência/vivência. O 

cômputo é, portanto, o próprio modo de o eu se posicionar no mundo. 

A concepção complexa de sujeito que Morin está desenvolvendo em suas 

obras serve-se, além da ideia de cômputo, de dois outros conceitos: egocentrismo e 

concepção do cérebro humano como estrutura triúnica. Combinados, esses três 

elementos fornecerão os conceitos necessários para a formulação da concepção 
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moriniana de consciência e, a partir daí uma redescrição de todo o “mundo do 

espírito”, ou seja, o conjunto dos pensamentos organizados (produzidos e em 

produção pela humanidade) – aquela dimensão para a qual necessitamos de uma 

ciência ainda não desenvolvida: a noologia. 

Um dos traços característicos do sujeito, diz Morin, é seu egocentrismo, 

definido como a capacidade de posicionar-se no centro do seu mundo. Isto não 

significa negar o mundo exterior, mas estabelecer um ponto privilegiado de 

observação e de ação, fixado no próprio sujeito. Nas palavras do pensador: 

Ser sujeito supõe um indivíduo, mas a noção de indivíduo só ganha sentido 

ao comportar a noção de sujeito. A definição primeira do sujeito deve ser bio-

lógica. Trata-se de uma lógica de autoafirmação do indivíduo vivo, pela 

ocupação do centro do seu mundo, o que corresponde literalmente à noção 

de egocentrismo. Ser sujeito implica situar-se no centro do mundo para 

conhecer e agir (MORIN, 2001, p. 74-75, grifo do autor). 

A noção de egocentrismo se esclarece a partir do que Morim define como o 

Princípio da Identidade do Sujeito, expressa na formulação “eu sou eu”. Este princípio 

macro contém outros três princípios. São eles: 

1. Princípio da distinção: realiza-se por um processo de estranhamento do 

sujeito em relação a si mesmo, ou seja, permite o tratamento objetivo de si mesmo e 

a distinção entre o exterior e o interior. Em termos filosóficos é a relação entre o “ser 

em si” e o “ser para si”. 

2. Princípio da diferenciação: constata-se que, embora modificando-se ao 

longo da vida, o sujeito continua sendo o mesmo. Trata-se do problema enfrentado 

por Kant no terceiro paralogismo da psicologia transcendental, na Crítica da Razão 

Pura. Dia o pensador alemão: 
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A identidade da consciência de mim mesmo em diferentes tempos é, portanto, 

apenas uma condição formal dos meus pensamentos e do seu encadeamento, 

mas não prova absolutamente nada a identidade numérica do meu sujeito, no 

qual, apesar da identidade lógica do eu, pode contudo produzir-se uma tal 

mudança, que não permita mais conservar-se-lhe a identidade, embora 

permitindo continuar sempre a atribuir-lhe o título homónimo de eu, 

significando isso o poder de manter, em cada novo estado, mesmo na 

transformação do sujeito, os pensamentos do sujeito precedente e transmiti-

los ao seguinte (KANT, 2001 ,p. 343). 

Esta capacidade de transmissão dos pensamentos de um sujeito precedente 

para outro que se lhe segue é denominada por Morin como o caráter de 

autorreferência do sujeito. É a capacidade de continuar sendo o mesmo apesar (e 

através) das transformações temporais. Como diria Hegel, é o “mudar para continuar 

sendo o mesmo”, no sentido dialético que a expressão carrega. 

3. Princípio da exclusão/inclusão: Em primeiro lugar os termos “exclusão” e 

“inclusão” aparecem unidos num único princípio pois na concepção complexa eles são 

considerados como inseparáveis. Enquanto a exclusão se dá pela percepção do “eu” 

como um ser único em relação aos demais (eu sou eu), a inclusão se dá tanto pela 

inserção do eu num dado contexto (posso incluir o meu “eu” em um “nós”) quanto 

pela recepção do coletivo no singular (inclusão do “nós” no meu “eu). 

A partir dessa dupla dinâmica de exclusão/inclusão, Morin reconhece que no 

“eu sou eu” há uma dualidade implícita, isto é, ao mesmo tempo em que, em seu ego, 

o sujeito se reconhece como potencialmente outro, ele mantém a consciência de ser 

ele mesmo, sempre. Isto significa dizer que há, no sujeito, um processo de 
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comunicação autorreferente como elemento constitutivo do princípio de identidade 

do sujeito. 

Sobre o cérebro humano, já mostrei anteriormente que Morin o concebe como 

um complexo de três termos: cérebro–espírito–aparelho neurocerebral. Resta 

esclarecer ainda que o cérebro é compreendido também como sendo uma tríade. O 

termo exato utilizado para Morin aqui é cérebro triúnico. Seus elementos são: 

a) Cérebro réptil (paleocéfalo), no qual repousam nossos impulsos mais 

elementares, tais como agressividade e pulsão reprodutiva. 

b) Cérebro mamífero, o qual permitiu o desenvolvimento da afetividade. 

c) Córtex (especialmente neocórtex): a sede das operações da racionalidade. 

Aqui também Morin estabelece a não irredutibilidade dos três elementos entre 

si, vale dizer: não há hierarquia entre os três cérebros. Há, por certo, um ponto fixo (o 

eu subjetivo), mas isto não significa que um deles se sobrepõe aos demais de forma 

definitiva. Para Morin, a cada momento de sua existência, o sujeito encontra-se 

“comandado” por um desses pontos fixos. 

O cérebro triúnico descrito acima é, por assim dizer, o antecedente a partir do 

qual emergiu, no processo evolutivo, a consciência do eu, ou seja, a capacidade do 

sujeito humano a se referir a si mesmo como “eu, enquanto eu”. Morin não descreve 

dessa maneira, mas talvez o processo tenha sido: do cérebro dos primatas emergiu o 
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aparelho neurocerebral (sistema organizacional) e, da interação desses dois, emergiram 

a inteligência, o pensamento e a consciência28. 

O que Morin está designando aqui como consciência (o “eu” enquanto “eu) é, 

diz ele, uma emergência tardia na experiência da humanidade e representa o grau 

mais complexo do processo de hominização.  Em suas palavras: 

Assim, o espírito surge com a cogitação (pensamento) e com a consciência. O 

espírito é, pois, uma emergência [..] isto é, um complexo de propriedades e de 

qualidades que, originário de um fenômeno organizador, participa dessa 

organização e retroage sobre as condições que o produzem. O espírito é uma 

emergência própria do desenvolvimento cerebral do homo sapiens, mas 

somente nas condições culturais de aprendizagem e de comunicação ligadas 

à linguagem humana; condições que só puderam surgir graças ao 

desenvolvimento cerebral/intelectual do homo sapiens ao longo dessa dialética 

multidimensional que foi a hominização (MORIN, 1986, p. 88-89). 

Da citação acima pode-se extrair três afirmações. 1) O caráter recursivo na 

relação corpo-espirito; 2) O reconhecimento da dimensão social de emergência da 

estrutura espiritual; e, 3) A assunção de um dualismo de propriedades. 

Sobre a terceira afirmação, é necessário fazer uma observação. Davidson 

também assume a “mente” como um estado emergente em relação ao cérebro, mas 

não se compromete com o dualismo de propriedade. Aliás, Davidson nega que sua 

filosofia implique em qualquer forma de dualismo. Morin, por sua vez, não se 

constrange com essa opção teórica. 

                                                 
28 A relação entre cérebro, aparelho cerebral e espírito é esmiuçada por Morin em seu livro O Método 

3.  
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Em filosofia da mente, a ideia de dualismo de propriedade está diretamente 

relacionada com o conceito de epifenomenalismo, ou seja, a afirmação de que os 

estados mentais (supervenientes em relação aos eventos físicos) não possuem poder 

causal. Davidson prefere assumir a posição de superveniência ancorada em uma teoria 

da identidade evento-evento (token-token identity theory), com a qual ele considera 

ser possível escapar simultaneamente das acusações de reducionista e de 

epifenomenalista. Esta posição não é fácil de ser sustentada e há várias dúvidas sobre 

a eficácia argumentativa de Davidson a favor de sua posição. De minha parte, prefiro 

considerar Davidson como um dualista de propriedades, mesmo ciente de que o 

próprio filósofo não endossa esta tese. 

O que eu estou querendo enfatizar é que Morin se compromete sim com o 

dualismo de propriedade e isto não implica em demérito para a sua concepção de 

sujeito. Isto se deve à concepção de noosfera apresentada por Morin. O conjunto das 

produções coletivas dos espíritos individuais, diria Morin, produz uma nova seara 

ontológica, constituída de seres imateriais. 

Em alguns de seus textos, particularmente Cabeça bem feita, Morin enfatiza 

essa tese utilizando-se do conceito lacaniano de “estádio do espelho”, a metáfora 

utilizada pelo teórico da psicanalise para indicar as similitudes entre uma imagem 

objetiva do eu e o ser subjetivo. O duplo, diz Morin, uma vez instalado na ontologia 

do real, acaba sendo um modo cristalizado da experiência do “eu sou eu”, na qual o 
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“eu” assume a forma de um gêmeo real, mas imaterial29. Desta forma, garante-se o 

caráter causal dos eventos mentais, gerando a dinâmica de causalidade recursiva. Por 

extensão, estamos uma vez mais diante do duplo processo de 

emergência/enraizamento, agora tratando do sujeito. 

 Ao indicar a dimensão idiossincrática da consciência, Morin se aproxima dos 

teóricos da filosofia da mente que defendem o caráter subjetivo da experiência do 

sujeito humano. Esta tese é anunciada e defendida no famoso texto de Thomas Nagel 

que recebe o instigante título Como é ser um morcego? Na defesa que faz da relação 

entre ponto de vista em primeira pessoal e caráter subjetivo da experiência do sujeito, 

diz o filósofo: “O fato de um organismo ter, seja lá como for, uma experiência 

consciente significa, basicamente, que há algo que seja ser como aquele organismo” 

(NAGEL, 1974, p. 422). 

Por fim, é possível concluir esta seção resumindo as principais características 

da consciência na concepção complexa de Morin. Assim, teremos que a consciência: 

É a emergência última da hominização; 

É uma emergência reflexiva; 

Por ser a última emergência, é a mais frágil. 

O caráter de fragilidade da consciência, diz Morin, é o que a torna sujeita aos 

erros. Em suas próprias palavras: 

A fragilidade da consciência, porém, a torna sujeita a todos os erros possíveis 

do conhecimento humano, os quais podem até mesmo ser agravados, pois a 

                                                 
29 A ideia lacaniana de espelhamento (de duplo), aqui apresentada de forma sucinta, orientou a escolha 

dos títulos das seções 2.1 e 2.2. 
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consciência crê achar nela mesma a prova da verdade e convence-se de boa-

fé. Daí as inúmeras falsas consciências e as cretinas boas consciências que 

florescem nos espíritos humanos. A falsa consciência é pior que a inconsciência, 

pois está convencida de ser a verdadeira consciência; as cretinas boas 

consciências são as piores falsas consciências (MORIN, 2001, p. 112). 

Concluindo, podemos afirmar que a elaboração de uma concepção complexa 

do sujeito requer o trabalho cooperativo entre compreensão e determinismo, pois o 

sujeito que se objetiva, retorna a si pela intermediação do outro, ou seja, a 

subjetividade é uma objetividade intersubjetiva, tanto quanto a objetividade é o 

encontro intersubjetivo de subjetividades. E aqui, encontro mais um ponto de 

aproximação entre Davidson e Morin. Trago para cá, então, a imagem apresentada na 

triangulação do conhecimento, para reforçar uma vez mais a interdependência entre 

essas três dimensões do conhecimento e do sujeito humano: o objetivo, o subjetivo e 

o intersubjetivo. 

  

 

   

 

 

 

2.3. Complexidade e erro 

Quando se mira toda a extensão dos seis volumes que compõem O Método, 

pode-se observar que desde o seu primeiro livro Morin vai operando o tempo todo 

Objetivo 
Subjetivo 

Intersubjetivo 
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com contradições, não para ressalta-las como insuperáveis, nem tão pouco para indicar 

necessidade de superação absoluta. Em sua forma complexa de pensar, o filósofo visa 

sempre a incorporação, nunca a exclusão.  

No primeiro livro de O Método, as contradições que com-formam a natureza 

vão sendo identificadas, descritas e enfrentadas. O resultado desse processo é a 

formulação de uma concepção de natureza que incorpora e faz dialogarem entre si 

os elementos constitutivos da natureza que, numa concepção determinista e 

reducionista, são tratados como ontologicamente inconciliáveis. 

Uma contradição em especial é analisada por Morin nesse primeiro livro: trata-

se da relação entre ordem e desordem, classificada pelo autor como um problema-

chave, radical e paradigmático, posto que “a definição de tal relação controla todas as 

teorias, todos os discursos, toda práxis e, claro, toda política” (MORIN, 1977, p. 98). 

Segundo a concepção complexa, no âmbito da natureza, ordem e desordem 

são como que duas faces de um mesmo fenômeno ou processo. Morin chega a esta 

conclusão após descrever vários momentos da “história da natureza”. Inicialmente, o 

autor constata que a ordem nasce “ao mesmo tempo que a desordem, da catástrofe 

térmica e das condições originais singulares que determinam o processo constitutivo 

do Universo” (MORIN, 1977, p, 71). Na sequência, Morin constata que em algumas 

áreas das ciências da natureza houve avanços em relação ao tratamento da relação 
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ordem/desordem, mas identifica alguns entraves para impediram que essas ciências 

avançassem em direção à uma concepção complexa dessa relação30. 

 Uma tal concepção complexa da relação ordem/desordem devee partir da 

consideração de que ambas coexistem, não havendo preponderância cronológica entre 

ambas. Em sua dinâmica naturalmente contraditória, a natureza se cria e se reinventa. 

Morre para nascer. Nasce para morrer31.   

A insuperabilidade das contradições naturais, diz Morin, são epistemológicas 

e não ontológicas, o que contribui para a compreensão da tese complexa de que 

“paradoxos, incertezas, imprecisão, no limite contradições, surgem da descrição e da 

explicação complexas” (MORIN, 1980, p. 399). Mas, ao surgirem no seio do 

pensamento complexo, as contradições não são tidas como empecilhos, mas 

estímulos. O pensamento complexo incorpora a lição da natureza que ensina que é 

no conflito que surgem as unidades generativas do novo. Morin então conclui que a 

dinâmica da natureza (e do vivo) se faz pelo conhecimento e pela ignorância, donde 

                                                 
30 Morin analisa a relação entre ordem/desordem/organização em três áreas de pesquisa: na física 

(destaque para a adoção do segundo princípio da termodinâmica); na biologia, a partir da emergência 

da teoria do evolucionismo biológico e nas ciências sociais, tendo por base as teses do progressismo 

social. Constata que a primeira estabeleceu a relação entre os três termos numa determinada direção, 

enquanto as outras duas seguiram orientação inversa. Conclui, então, que avanços ocorreram em cada 

uma dessas ciências, “entretanto sem que se pudesse conceber logicamente como puderam, eu nem 

diria comunicar, mas apenas coexistir estas duas orientações (MORIN, 1977, p. 98). 

31 Nas palavras de Antonio Cicero, com melodia de Arthur Nogueira e a voz insuperável de Gal Costa: 

“Bom é ver-se assim/De fora de si/Eu viveria tantas mortes/E morreria tantas vidas”. In: Sem medo nem 

esperança, CD Gal Costa Estratosférica, 2015. 



116 

 

 

a afirmação de que “a complexidade traz uma nova ignorância” (MORIN, 1980, p. 399). 

A ideia de unidades generativas será retomada na terceira parte do primeiro volume 

d’O Método, na qual Morin desenvolve uma exaustiva análise do conceito de 

informação.  

Morin critica o que ele chama de “informacionismo”, teoria desenvolvida a 

partir dos postulados formulados por Claude Shannon, segundo a qual a informação 

comanda a comunicação. E propõe, em contrapartida, uma “concepção complexa da 

informação”, na qual a “informação opera para a comunicação” (MORIN, 1977, p. 439). 

Como sempre, Morin não descarta os avanços obtidos em algumas áreas do 

conhecimento especializado e fragmentado. Seu primeiro impulso é realizar uma 

genealogia do conceito de informação para compreender como este conceito tornou-

se seminal não só nas ciências, mas em várias áreas da cultura contemporânea.  

O ponto de partida dessa genealogia é a constatação de que “a informação 

vem ao mundo no âmbito de uma teoria nascida dos desenvolvimentos da 

comunicação humana nas sociedades industriais avançadas”, mas que se desenvolve 

como uma teoria física. Esta abordagem fisicalista trouxe grande fecundidade à 

informação, ao mesmo tempo que ocultou “o seu substrato antropossocial, de onde 

vem sua carência” (MORIN, 1977, p. 368).  

O advento da cibernética permitiu que à informação se aliasse ao conceito de 

comando. A aliança comando/informação foi fundamental para que a informação 

pudesse ser tratada em computadores, e, a partir de então, a informação viesse a se 
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transfigurar em “programa”. Ora, “programa” tornou-se um conceito chave para a 

explicação do cérebro humano, propiciando significativos avanços para diversas 

ciências, como por exemplo a neurociência e as pesquisas no âmbito da robótica, da 

inteligência artificial e da nanotecnologia.  

O percurso genealógico da informação, observa Morin, completa-se com a 

reintroduzida desse conceito nas ciências sociais. Ao fim e ao cabo desse processo, 

chegamos ao ponto em que “a informação se tornou uma noção que reivindica o 

império de todas as coisas físicas, biológicas, humanas. Ela pretende agora reinar da 

entropia ao antropos, da matéria ao espirito” (MORIN, 1977, p. 375).  

Como indiquei anteriormente, na base dessa valorização da informação estão 

os estudos de Shannon. Morin considera que a abordagem shannoniana da 

informação (embora não deve ser simplesmente rejeitada) é insuficiente, uma vez que 

uma “verdadeira teoria da informação pode ser apenas metainformacional, ou seja, só 

pode se desenvolver quando integrada, articulada e “ultrapassada” no seio de uma 

teoria complexa da organização” (MORIN, 1977, p. 383, grifo do autor), que deve ter 

como ponto de partida a distinção entre informação generativa e informação 

circulante.  

É na confrontação desses dois tipos de informação (generativa e circulante) 

que surge a temática do erro pela primeira vez na obra O Método. A exposição feita 

por Morin, que nos leva da informação à emergência do conceito de erro é extensa e 
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detalhada, mas aqui foi apresenta-la de modo esquemático. Resumidamente, o 

argumento é: 

1. A informação nasce da não-informação, pois: 

i. A informação nasce de um processo organizacional neguentrópico; 

ii. O nascimento da informação coincide temporalmente com a constituição 

de um complexo generativo/regenerador e, por retroação, ela pode 

regenerar por sua vez o que a gera; 

iii. Inscrita nesse processo generativo/regenerador, a informação multiplica-

se e prolifera-se; 

iv. O desenvolvimento da informação requer (novamente) a intervenção da 

não-informação, desta vez sob forma de ruído, ou seja, de perturbação, 

v. O que cria uma nova informação é “a conjunção organização 

neguentrópica/informação/ruído” (MORIN, 1977, p. 391). 

2. Além de generativa, a informação também é circulante. 

3. A informação generativa e a informação circulante podem ser 

transformadas uma na outra, mas: 

4. A informação generativa é muito melhor protegida do ruído que a 

informação circulante, pois,  

i. A primeira pode ser estocada; 

ii. A informação circulante deve viajar através de nuvens, através de ruídos. 

Dessas premissas, infere-se o aparecimento de dois problemas clássicos da 

transmissão de ruídos (“problemas vitais”, na expressão de Morin). São eles: 

• Ignorância: a não-chegada da informação circulante. 

• Erro: a má chegada da informação circulante. 

As conclusões de Morin acerca do erro nessa etapa de sua obra começa com 

a afirmação de que o erro é o “calcanhar de Aquiles de toda organização viva”, já que 

a vulnerabilidade ao erro pode ser fatal, especialmente para quem não possui a 
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esperteza de um Ulisses. Aqui, esperteza corresponde à aptidão para tratar o erro, isto 

é, liberando-se de suas armadilhas ou, ainda, induzindo o outro (no caso, Aquiles) ao 

erro. A argumentação (MORIN, 1977, p. 405-423) que leva à tal conclusão assim se 

desenvolve: 

1. A mutação é “a sequência de um “ruído”, que provoca um “erro” na cópia 

da mensagem hereditária no momento da duplicação. 

2.  “Os ecossistemas são sarabandas de verdadeiros e falsos ruídos, de falsas 

informações que induzem ao erro melhor do que os ruídos” (p. 405). 

3. Os ruídos que interferem na circulação intracelular e intra-organísmica da 

informação são fontes de erros que, acumulando-se, conduzem ao envelhecimento, à 

senilidade e à morte. 

4. Os problemas vitais do erro são problemas mortais. 

Por outro lado, pode-se observar que, se o ruído é condição necessária para 

o desenvolvimento da informação, então existe uma aptidão organizacional de caráter 

neguentrópico como condição necessária para o nascimento da informação. Para 

Morin, é esta aptidão organizacional que permite que a informação se ultrapasse a si 

mesma, transformando o que era “erro”, em “verdade”. 

Do que foi exposto até aqui, pode-se extrair duas importantes conclusões 

acerca do erro: Por um lado, o erro é tido como um problema-chave para tudo o que 

é informacional/computacional. Por outro lado, a primeira ideia de verdade é o contra-

erro. 
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A mesma lógica do reconhecimento e da incorporação das contradições que 

se verificou no primeiro livro desta grande obra se faz presente também nas análises 

que Morin desenvolve acerca do vivo, ou, do “complexo vivo”. Três ideias resumem 

bem a caracterização de vivo segundo o pensamento complexo moriniano. São elas: 

1. “O pensamento complexo não visa a “totalidade” [...]. Visa à relação entre 

os níveis moleculares/molares/globais”. 

2. “O pensamento complexo visa não ao elementar [...], mas ao radical, onde 

aparecem incertezas e antinomias”. 

3. “O pensamento complexo visa à multidimensionalidade” (MORIN, 1980, 

p. 401).  

Mas o vivo é isso tudo e um pouco mais, pois, em todo sistema vivo 

encontramos diversidade e multiplicidade (e até antagonismo), mas os sistemas de 

vida radicalizam essas oposições generativas. Segundo Morin, os sistemas vivos 

constituem-se de fios “extremamente diversos”, mas capazes de se agruparem e 

constituírem um tecido “estreitamente unido”. Nos sistemas de vida, temos os 

elementos no mundo natural, mas temos “também um ser, um indivíduo, um sujeito” 

(MORIN, 1980, p. 402). 

Considerando que a presença de “um indivíduo” introduz capacidades novas 

de escolhas e decisões, ampliam-se as perspectivas inovadoras (conhecimentos), mas 

ampliam-se também as possibilidades de erros e ilusões (ignorâncias). É como se as 

possibilidades reverberantes dos ruídos se amplificassem. Assim, o circuito complexo 
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da natureza torna-se, nos sistemas vivos e nos sistemas de vida, ainda mais complexos, 

pois, como diz Morin, “A complexidade viva é a diversidade organizada” (MORIN, 1980, 

p. 402). 

Seguindo nesta linha de raciocínio, Morin expõe as complementaridades dos 

dois extremos dos sistemas vivos: ordem/desordem. Pelo foco do presente trabalho, 

vou me concentrar nas “desordens vivas”. Morin identifica cinco. São elas: 

1. O casamento da desordem e da complexidade. Os sistemas 

organizacionais vivos diferenciam-se de “máquinas artificiais” pela capacidade de 

rejeitar, tolerar e utilizar a desordem. Desse modo, “a desordem não é apenas co-

organizadora de tudo quanto é vida, é também co-formadora e educadora das formas 

de vida mais complexas. O aumento da complexidade e o aumento da desordem estão 

ligados” (MORIN, 1980, p. 408). 

2. O acaso e a necessidades vivos. “A vida parece feita para encontrar o 

acaso, domesticá-lo, combate-lo. Efetivamente, suporta o acaso, joga com o acaso, 

transforma o acaso, transforma-se segundo o acaso, desenvolve-se com o acaso e 

finalmente morre por acaso. O acaso salpica, alimenta e, finalmente, mata a vida” 

(MORIN, 1980, p. 409). 

3. O erro. “O erro é o calcanhar de Aquiles da máquina viva. O espectro 

que ronda a vida é o do erro” (MORIN, 1980, p. 410).  

4. O tetragrama vivo. Segundo Morin, todas as descrições e compreensões 

do nosso universo físico pressupõe um paradigma que é expresso pela tetragrama 
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“ordem/desordem/interações/organização”, que cresce em complexidade nos sistemas 

vivos, uma vez que o vivo “comporta uma desordem muito mais rica, sutil e ativa que 

a desordem física, uma vez que se desenvolve nos jogos infinitos do ruído e do erro, 

dos antagonismos e das concorrências” (MORIN, 1980, p. 412). 

5. A união da união e da desunião. “A vida é um fervilhar de 

heterogeneidades, de desmedidas, de dispersões, de desordens, de antagonismos, de 

egoísmos, de erros, de cegueira, onde [...] tudo se decompõe, se dissocia, se 

desintegra, se dispersa naturalmente na e pela morte. Mas também [...] tudo se 

recompõe, se reassocia, se reintegra, se agrupa, se solidariza nos anéis, ciclos, circuitos 

inúmeros, encadeados, entrecruzados, auto-eco-organizadores” (MORIN, 1980, p. 413). 

Vou agora me deter no que Morin diz sobre o erro e que eu apenas indiquei 

no item três acima. 

Inicialmente, vale salientar que, tal como exposto n’O Método 1, Morin advoga 

que todo e qualquer sistema organizacional que tem em sua base a informação, tem 

no erro o seu problema-chave. Dito de outro modo, o erro aparece no pensamento 

moriniano como um “mal informacional”. E quando está se falando de informação, é 

bom lembrar que também está se tratando de comunicação e de computação. Diz 

Morin: “numa organização comunicacional/informacional, as desordens tomam forma 

de “ruído”, o qual pode suscitar erros na comunicação, na computação e na 

memorização” (MORIN, 1980, p. 498).  
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De acordo com Morin, a máquina viva tende sempre para um movimento 

quase perpétuo de regeneração/organização. Todavia, esse movimento pode ser 

alterado por uma agressão esmagadora, por penúria alimentar ou por um erro, quer 

seja ele computacional, informacional ou comunicacional. Três exemplos são citados: 

a) se há um erro de comunicação no circuito DNA – RNA – proteínas, o resultado é 

uma carência na organização da estrutura celular; b) sempre que ocorre um erro no 

sistema imunológico, o resultado é uma alteração do organismo; c) a ocorrência do 

erro em uma representação mental produz um comportamento deficiente, donde a 

conclusão exposta acima de que “o espectro que ronda a vida é o do erro”. 

Mas os problemas não terminam aqui, pois a ocorrência de processos de 

emergência implica hierarquias, gerando um circuito de que vai do “baixo para cima” 

e vice-versa, ou, como constata Morin “no fenômeno hierárquico existem dois 

movimentos de sentido inverso: um movimento de baixo para cima (produção de 

emergências) e um movimento de cima para baixo (controle)” (MORIN, 1980, p. 351). 

Essa constatação leva Morin a indicar a “necessidade vital, para nós, de uma concepção 

viva, isto é, complexa, da hierarquia” (MORIN, 1980, p. 354). 

Essa busca por uma concepção complexa da hierarquia deverá, então, 

reconhecer que não encontramos na organização da vida apenas uma lógica a regular 

os seus processos e dinâmicas, mas, uma bricolagem de quatro lógicas: “uma lógica 

centralizadora/hierárquica; uma lógica policêntrica/poliárquica; uma lógica anárquica; 
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uma ecológica simultaneamente excêntrica e presente no interior de toda a auto-

organização” (MORIN, 1980, p. 362). 

Em seguida, Morin se utilizará das ferramentas de análise identificadas no 

âmbito das organizações vivas para desenvolver a análise dos problemas de 

organização social. Vale observar que não se trata de transferir modelos de uma área 

para outra, mas utilizar os instrumentos próprios da organização natural – física e 

biológica – como fontes de reflexão acerca da problemática antropossocial, 

respeitando-se as complexidades próprias de cada uma das instâncias ontológicas, 

mas reconhecendo que “não poderíamos considerar uma organização antropossocial 

segundo um modelo menos complexo que o da organização biológica” (MORIN, 1980, 

p. 363). 

Não se trata, portanto, de abordar a organização antropossocial a partir da 

racionalidade e da funcionalidade das máquinas artificias, pois que, adotando tal 

postura, se eliminaria a iniciativa e a criatividade. O que se busca, afirma Morin, é 

reconhecer que “desordens, concorrências, antagonismos possam ser não só 

desorganizadores, mas também organizadores” (MORIN, 1980, p. 363). 

É necessário, para a consecução do objetivo de compreensão da organização 

social, reconhecer que “tudo o que é vida depende e deriva não só da “comunicação”, 

não só da “informação”, mas de computação/decisão/informação/comunicação” e, a 

partir deste reconhecimento, aceitar que essa dinâmica que vai da simples informação 
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à computação (e à cogitação) é o que faz surgir “o problema capital, multiforme, de 

erro” (MORIN, 1980, p. 364), também denominado como o ineliminável erro. 

Desta polimaquinaria da vida, emergem três considerações acerca do erro: 

• “Uma organização monocêntrica desenvolve uma grande cabeça para 

evitar/corrigir os erros, mas um erro da grande cabeça repercute por todo o conjunto”; 

• “A organização policêntrica permite localizar ou afogar o erro, mas tem 

mais dificuldade que a cabeça grande para elaborar uma estratégia”; 

• “Uma organização acêntrica vive e fervilha com erros que se entreanulam, 

mas não poderia elaborar uma estratégia de comportamento senão por multiplicações 

de respostas míopes ao acontecimento” (MORIN, 1980, p 364-365). 

Chega-se, assim, às conclusões acerca da temática do erro, que podem ser 

assim apresentadas: 

1. Não há possibilidade de se eliminar o erro, a desordem, o conflito, a 

concorrência, o desperdício e o risco de nenhuma organização viva. 

2. Cada sistema organizacional deve ser capaz de criar mecanismos de 

correção dos próprios erros. 

3. A tentativa de eliminar a desordem, a incerteza e o erro implicaria na 

eliminação da vida. 

 Pode-se afirmar, então, que “o que importa para uma organização viva não é 

apenas adaptar-se mas aprender, inventar, criar” e isto implica na capacidade de 

“enfrentar os acasos, os erros, as incertezas, os perigos” (MORIN, 1980, p. 365).  
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Feita essa exposição, é importante esclarecer a distinção feita por Morin entre 

máquinas vivas e máquinas artificiais. Enquanto a máquina artificial queda paralisada 

diante do erro, as máquinas vivas têm como característica própria (dita por Morin 

como “maravilhosa”) sua capacidade de funcionar apesar do erro e com o erro. A 

conclusão de Morin diz que a máquina viva: 

• Pode tolerar os erros; 

• Pode resistir ao erro; 

• Pode detectar e corrigir o erro; 

• Pode aprender com os erros (tirar lições do erro); 

• Pode induzir em erro (engano, aparência, astúcia); 

• Pode utilizar positivamente um erro; 

• Pode transmutar o erro em seu contrário. 

Uma mensagem inscrita num gene, que a princípio deveria ser transmitida 

para o seu sucessor, pode sofrer uma mutação, transformando-se num erro 

comunicacional, mas este erro gerará, no novo gene, uma nova verdade. Uma verdade 

que não acompanha mais a verdade inscrita na herança hereditária, por conta do erro 

no sistema de transmissão da informação genética. Mas, neste caso, o novo gene 

representa uma evolução em relação ao seu antecessor. Dito de outro modo, para que 

um erro se transmute em seu contrário, é condição necessária que a organização na 

qual o gene se insere se transforme como um todo, isto é, evolua.  
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Aqui aparece a dimensão positiva do erro. A máquina viva – capaz de detectar 

e manipular o erro em seu proveito – acaba por revolucionar a si mesma, transmutando 

o erro em virtude. Como diz Morin, a máquina viva “é capaz de fazer do erro virtude, 

porquanto o erro se torna o estimulante de uma reorganização original ou de uma 

descoberta criativa” (MORIN, 1980, p. 411). 

Como visto até aqui, o erro se faz presente tanto na natureza quanto na esfera 

do vivo. Mas, ainda no segundo volume de O Método, Morin especifica a dimensão 

propriamente humana do erro. Para o pensador da complexidade, se é verdade que 

“o problema do erro é um problema biológico capital”, não é menos verdade que “o 

erro está emboscado por trás de todas as eventualidades da existência” (MORIN, 1980, 

p. 445). É o que Morin denomina de “erro existencial”.  

No jogo da existência, diz Morin, o erro é instrumento de soberania do 

humano no reino animal, posto que este se serve do erro para induzir o outro ao erro 

e para gerar ilusões. E, ao mesmo tempo que se serve do erro para se impor, o humano 

acaba sendo ele mesmo vítima do erro e isto se deve ao fato de o homem possuir 

algo que o distingue, que são suas ideias. As ideias são como instrumentos formados 

de duas faces complementares: positivamente, é o instrumento que permite ao 

humano compreender e pensar sobre o real, e, negativamente, é “um novo meio de 

enganar-se e de enganar, de perder-se e de iludir-se” (MORIN, 1980, p. 446). 

O erro, podemos agora concluir, está inscrito em todas as dimensões 

ontológicas e seguiu um processo de complexificação ao longo da história da natureza, 
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que também é a nossa própria história. Assim, à medida que da natureza emergiram 

os sistemas vivos de organização e, destes, avançou-se para a constituição de sujeitos 

autoconscientes, o erro foi se sofisticando. No humano, chegamos ao elevado ponto 

em que o erro que se associa ao conceito de verdade (errância), ao mesmo tempo em 

que se observa o aparecimento do sentido moral do erro (a mentira). 

As considerações de Morin acerca do erro nos fornece elementos necessários 

para a elaboração de uma concepção complexa do erro, o que nos permitirá analisar 

como este tema é tratado na educação em geral e, sobretudo, na educação escolar. 

Esta será a abordagem apresentada no próximo capítulo desta tese.  
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CAPÍTULO 3 

ERRO E EDUCAÇÃO 

 

Muito tem se falado e escrito sobre a busca de um novo padrão de educação, 

de escola, de formação, enfim, de como ensinar e aprender. Muitos repetem: 

“Precisamos de uma nova escola!”. E o que vem na sequência? Em geral, em nome do 

novo, propõe-se o velho. Um modo de observar isso é verificar como os educadores 

(em diferentes níveis, em distintas modalidades, em escolas de padrões sociais 

específicos) tratam o erro no cotidiano da aprendizagem.  

Apesar de todo o século XX, nossas escolas continuam a ser newtonianas, 

cartesianas, quase (ou muito) escolásticas.  
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No centro do universo escolar encontra-se A VERDADE. Em torno a ELA, todos 

os ismos que herdamos do século XIX e aos quais insistimos em nos apegar. Fora d´A 

VERDADE, tudo é erro. O erro – oposto do verdadeiro – deve ser eliminado. 

CORRIGIDO. 

(Corrigir: do verto latino CORRIGERE, “colocar em ordem, adequar, tornar 

certo”. Verbo formado por COM, “junto”, mais REGERE, “guiar em frente, comandar”). 

Nesse capítulo, apresento minhas considerações sobre o erro. A proposta é 

contribuir para a elaboração de um discurso sobre educação no qual o erro não seja 

tratado como algo “pecaminoso”. O termo “pecaminoso” é usado aqui de forma 

deliberada, já que, ao menos em nossa tradição judaico-cristã, o ato de pecar implica 

em imputação individual32 de culpa33 pela qual teremos que prestar conta (no juízo 

final ou, na prova!)34. 

Essa busca se iniciou com a compreensão de que o erro contribui de forma 

positiva para a emergência da racionalidade (Davidson). Mas o desafio era pensar essa 

racionalidade fora dos padrões deterministas e reducionistas da modernidade, vale 

dizer, uma concepção complexa de racionalidade (Morin). O problema a ser enfrentado 

                                                 
32 “Todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei, e o pecado é aquilo 

que é contra a lei” (João, 3:4). “Na verdade, já nasci culpado de erro, E minha mãe me concebeu em 

pecado” (Salmos, 51:5).  

33 “Portanto, se alguém sabe fazer o que é certo e ainda assim não o faz, está pecando” (Tiago, 4:13). 

34 “Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus” (Romanos, 14:12). 
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pode ser assim formulado: Se a capacidade de distinguir entre duas crenças 

contraditórias é necessária para a emergência da racionalidade, porém, se não há 

padrões universais de certo e errado, como identificar o erro? E, como corrigir o erro? 

Os dois capítulos anteriores serviram para explicitar como a temática do erro 

se apresenta nas filosofias de Davidson e Morin e a estratégia adotada foi a de situar 

o erro no arcabouço teórico de cada um dos dois pensadores. É hora, portanto, de 

sintetizar e relacionar as contribuições de ambos. Identifico as contribuições de cada 

um dos dois pensadores com os códigos (M) para Morin e (D) para Davidson. 

1. (M) Todo e qualquer sistema vivo depende e deriva de informação, 

comunicação, computação e decisão. O erro está presente em todas essas ações. 

 

2. (M) Não há possibilidade de se eliminar o erro, a desordem, o conflito, a 

concorrência, o desperdício e o risco de nenhuma organização viva. 

 

 

3. (M) A tentativa de eliminar a desordem, a incerteza e o erro implicaria na 

eliminação da vida. 

 

4. (M) Cada sistema organizacional deve ser capaz de criar mecanismos de 

correção dos próprios erros. 
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5. (M) A ocorrência do erro abre perspectivas para a criação do novo (por 

exemplo, um novo gene representa uma evolução em relação ao seu antecessor). 

 

6. (D) O erro situa-se no espaço de passagem entre dois níveis de interação 

social (segundo a metáfora da triangulação). 

 

7. (D/M) O erro demarca a passagem entre dois estágios evolutivos (de 

um gene para outro; de uma crença para uma nova crença). 

 

8. (M) Quando a ocorrência do erro produz inovação em algum aspecto da 

máquina viva, toda a máquina se modifica. 

 

9. (D) Somente criaturas com consciência da existência do erro são capazes 

de manifestar um padrão complexo de comportamento. 

10. (D) Sem interação comunicacional, não “haveria nada para servir de base 

para a ideia de estar errado, ou, então, de estar certo” (DAVIDSON, 1997b, p. 83). 

11. (M) Máquinas artificiais paralisam diante do erro. Máquinas vivas 

funcionam apesar e com o erro. 
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12. (M) A máquina viva pode: tolerar os erros; resistir ao erro; detectar e 

corrigir o erro; aprender com os erros (tirar lições do erro); induzir em erro (engano, 

aparência, astúcia); utilizar positivamente um erro; transmutar o erro em seu 

contrário. 

 

13. (M) Existem dois níveis de erro, a saber: 

a. Erro primário: Ocorre no âmbito das organizações vivas em geral. 

b. Erro secundário: marcado pela ocorrência da “errância”, definida 

como “o jogo da verdade e do erro”. 

 

14. (D) Existem dois níveis de triangulação (diferença apenas de grau de 

complexidade entre eles), a saber: 

a. Triangulação primitiva, na qual vigora uma concepção ordinária 

de causalidade; há aplicação de palavras, mas não há conceitos (por parte 

do aprendiz); não há ocorrência de linguagem, portanto, trata-se de 

triangulação não proposicional. 

b. Triangulação complexa, na qual vigora uma concepção 

nomológica de causalidade; o aprendiz aplica conceitos de forma consciente; 

há intermediação linguística, portanto, a triangulação é proposicional. 
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15. (D) A partir da metáfora da triangulação, pode-se identificar dois níveis 

de erro, a saber: 

a. Erro primitivo: há ocorrência de erro, porém, o aprendiz não tem 

consciência do erro. 

b. Erro complexo: há ocorrência de erro e o aprendiz tem 

consciência do erro. 

 

16. (M) O erro é existencial (“está emboscado por trás de todas as 

eventualidades da existência” (MORIN, 1980, p. 445). 

 

17. (D/M) Subjetivo          Objetivo          Intersubjetivo 

 

 

18. (Jaime Biella) Logo, o erro é socialmente construído. 

 

 

3.1. O erro em três situações de aprendizagem 

Na seção anterior, eu concluí que o erro é socialmente construído, cumprindo, 

deste modo, meu objetivo inicial que era elaborar uma crítica à concepção 

individualizante do erro. Na sequência, apresentarei três situações de aprendizagem, 
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para explicitar o modo como a concepção individualizante está presente em nosso 

cotidiano escolar. 

 

Situação 1 – Expressões numéricas em Q 

Esta situação ocorreu em uma tradicional escola particular voltada para 

estudantes de classes abastadas. Há uma regra rígida que impede que os instrumentos 

de avaliação (provas) saiam da escola. Os país acompanham o desempenho escolar 

dos filhos pelos boletins de nota e em reuniões com os professores, quando podem 

ter acesso às provas. 

Ana é aluna da sexta série do ensino fundamental e desde os primeiros anos 

na escola se destacou como aluna inteligente, isto é, aluna que obtém boas notas nas 

avaliações. 

Quando a professora passa a trabalhar o conteúdo de “expressões numéricas 

em Q” surge o problema de Ana. Durante as aulas a aluna demonstra bom domínio 

do conteúdo e sempre apresenta os exercícios (tarefas de casa) realizados com acerto. 

Após a prova do mês, aparece a surpresa. Ana errou todos os exercícios de expressão 

numérica e sua nota foi zero. Abaixo, um exemplo de exercício de expressão numérica. 
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 Questionada, a aluna não sabe explicar o que ocorreu. A professora 

também não, já que em sala de aula a aluna não apresentava dificuldades. A família, 

então, decide contratar uma professora particular de matemática. 

Já nas primeiras aulas, a professora particular estranha a situação. A aluna não 

apenas realiza todos os exercícios com precisão como também consegue explicar os 

passos que segue na resolução dos mesmos. 

A escola aplica a segunda prova e o problema persiste. Ana repete a nota zero 

e fica cada vez mais confusa e angustiada. A professora da escola não consegue 

explicar o ocorrido. A professora particular decide pedir aos pais da aluna que peçam 

à escola autorização para que ela tenha acesso à prova. 
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Cria-se então um impasse. Os pais consideram legítimo que a professora 

particular queira consultar a prova, mas a escola se apega às normas estabelecidas. 

Obviamente que a ameaça dos pais de retirar a aluna da escola acaba por superar o 

impasse e a professora particular é autorizada a comparecer à escola e, junto com a 

professora de matemática da escola, consultar as duas provas de Ana. Com as provas 

à sua frente, a professora particular decifra o enigma de Ana.  

O problema era apenas um: o espaço reservado para a resolução do problema 

(na prova) era muito menor do que o espaço que Ana ocupava em seu caderno para 

realizar a mesma tarefa. A professora particular sugeriu que a escola permitisse que 

Ana utilizasse uma folha adicional para realizar a prova. Com a concordância da 

professora oficial e da direção da escola, na prova seguinte Ana tirou nota dez e o 

trabalho da professora particular tornou-se desnecessário. 

 

Situação 2 – Portugual 

Esta situação aconteceu diretamente comigo (as outras duas me foram 

relatadas por outros educadores). 

No início de minha carreira docente não existiam aulas de filosofia nas escolas 

públicas de ensino médio. Comecei a lecionar ministrando aulas de história para o 

ensino fundamental. No terceiro ano de atuação na rede pública do estado de São 



138 

 

 

Paulo, fui trabalhar numa escola de periferia onde nem máquina de estêncil existia. 

Também não existiam livros didáticos. A matéria (“o conteúdo”) tinha que ser passada 

no quadro negro para que os alunos copiassem. Nas primeiras aulas observei que 

havia um certo riso (discreto) por parte dos alunos em relação à minha escrita, mas 

eu não entendia os motivos. A explicação viria após a primeira prova escrita, cujo foco 

principal era a descoberta do Brasil pelos portugueses. 

Quando corrigi a primeira prova, verifiquei que o aluno havia grafado a palavra 

Portugal de forma errada. Ele escrevera “Portugual”. A reação de um professor novato 

aqui é direta: assinalei em vermelho o erro e escrevi a forma correta para que o aluno 

pudesse se corrigir. Mas, veio a segunda, a terceira e a quarta prova e todos os alunos 

cometiam o mesmo erro. Aliás, Portugual se repetiu em todas as provas. 

Deixei de assinalar o erro nas provas e fui questionar diretamente aos alunos. 

Foi quando eles me disseram que eu estava errado. Mais: desde o início eles haviam 

percebido que o professor jovem não sabia escrever direito e por isso eles riam do 

meu texto. 

Se eu estava errado, quem estava certo? Ora, disseram-me os estudantes, a 

experiente professora de História da quinta série. E para provar o que diziam, 

mostraram-me os cadernos com “os pontos” copiados no ano anterior. 

Como explicar para os seus alunos que a professora que eles tanto respeitavam 

é que estava errada? Como convencê-los de que eu estava certo? Como corrigir “o 

erro” deles? Resumo da história: a superação destas dificuldades me ocupou durante 
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um ano letivo todo, durante o qual eu comecei a perceber, de fato, quão complexo 

pode ser o processo educativo. 

 

Situação 3 – Onde começa a estrada de ferro? 

Esta é a situação mais fácil de expor e a que mais complexidade carrega. 

Estamos novamente em uma escola pública, localizada na região central de 

uma grande cidade. Numa turma de ensino fundamental (primeiro segmento) a 

professora pergunta na prova de estudos sociais: Onde começa a estrada de ferro 

Santos-Jundiaí? 

O aluno Paulo responde (não exatamente com essa forma de escrita) da 

seguinte maneira: “Depende. Para quem mora em Santos, começa em Santos. Para 

quem mora em Jundiaí, começa em Jundiaí”. 

E o que faz a professora? Classifica a resposta como errada e ainda repreende 

o aluno por ele não ter repetido o que constava no livro e que já havia sido explicado 

durante as aulas. Para a professora, a pergunta comporta apenas uma resposta: “A 

estrada de ferro Santos-Jundiaí começa em Santos e termina em Jundiaí”. 

Nesta situação, a relação família-escola tornou-se mais dramática. Os pais não 

aceitaram a correção feita pela professora. Embora eles também não tivessem boa 

formação escolar, consideravam que o filho havia escrito algo fazia sentido, e pronto. 

E mais, eles não entendiam porque o filho estava sendo punido com uma nota ruim. 
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A professora, apoiada pela direção da escola, fincou pé em sua convicção. 

Dizia ela (com toda a autoridade que a função lhe empresta!): “Não cabe ao aluno 

inventar respostas. Eu ensinei o certo e o aluno deve se limitar a assimilar o que foi 

ensinado para que não erre”35. Os dois lados não se entenderam e os pais decidiram 

transferir o aluno para outra escola. 

Estas três situações mostram o tratamento que se dá ao erro em nossas 

escolas. O que não significa que todos os professores atuam como os citados, mesmo 

porque, para a realização deste trabalho não foi realizada nenhuma pesquisa sobre o 

modo como os professores brasileiros tratam o erro. O objetivo aqui foi apenas trazer 

algumas ilustrações. Infelizmente, para quem convive com o cotidiano das salas de 

aula, esse retrato não se configura exatamente como exceção. 

De qualquer modo, o importante a se constatar com essas situações é que o 

erro aparece: 1) como ato individual do estudante, e, 2) como falha a ser corrigida. As 

consequências da assunção desta concepção de erro são aquelas que foram 

antecipadamente anunciadas na Introdução do presente trabalho e apontam para a 

aposta feita já nas primeiras páginas: “há de se concluir que a concepção 

individualizante deveria ser abandonada em prol de uma nova concepção que 

considere o erro como socialmente construído e cognitivamente relevante” (p. 8). 

                                                 
35 Esta situação ocorreu ainda nos estertores da ditadura militar e é pouco provável que nos dias 

correntes os professores se expressem de forma tão diretamente autoritária, mas, sob os matizes e as 

cores do discurso politicamente correto, a mensagem prevalece. 
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No escopo do presente trabalho eu poderia ainda perguntar: O que fazer 

diante desta situação? Parece-me que o caminho natural a seguir seria o de conhecer 

como um dado grupo de docentes trata o problema do erro em seu cotidiano e, a 

partir daí, elaborar propostas de intervenção. Este objetivo ficará para um trabalho 

posterior, mas, antes de concluir, vale destacar que vários pesquisadores têm se 

ocupado com a temática do erro e, especialmente, pesquisadores ligados às ciências 

da educação. 

O pesquisador espanhol Saturnino de la Torre (2007) apresentou uma proposta 

pedagógica que ele denominou de “Pedagogia do erro”, em oposição à concepção 

em voga, apresentada como “Pedagogia do êxito”. Em seu livro, de la Torre fez uma 

classificação de cinco acepções de erro na aprendizagem, a saber: 

a) Erro como falta de verdade. Tem sua origem nas concepções filosóficas 

e lógicas a respeito da verdade. O autor não afirma, mas em sua descrição é clara a 

filiação desta abordagem do erro à concepção correspondentista da verdade. Assume-

se que “os conceitos, os dados dos sentidos ou da memória são errôneos enquanto 

elementos com os quais elaboramos julgamentos falsos” (TORRE, 2007, p. 64). 

b) Erro como incorreção por falta de conhecimento ou de clareza. Não 

se trata de incorreção em relação a uma verdade estabelecida, mas pode ser causado 

pela confusão do próprio aluno em aplicar certas regras de operação, ou ainda causada 

por uma deficiência cognitiva (uma ignorância) do educando. É o tipo de problema 

que pode ser facilmente superado com a intervenção do professor, por exemplo, 



142 

 

 

ajudando o aluno a encontrar um modo adequado para realizar a tarefa para a qual 

ele está encontrando dificuldades. 

c) Erro como equívoco (mistake). Decorre não exatamente de uma falha 

cognitiva do educando, mas pode manifestar cansaço, negligência ou falta de atenção. 

São erros de execução e não de compreensão ou de entendimento. 

d) Erro como desajuste conceitual (ou moral) em relação a determinada 

norma. Ocorre quando o aluno – de forma deliberada ou não – deixa de respeitar 

uma norma instituída pela escola. Diz o autor: “o erro representa um desajuste entre 

a norma estabelecida pelo professor como válida ou correta e a resposta dada pelo 

aluno” (TORRE, 2007, p. 67). 

e) Erro como sensor de problemas. Assenta-se na crença de que o erro 

carrega uma carga positiva. Considera que o erro não é exatamente uma falha a ser 

punida, mas um indicador (ou sensor) de processos cognitivos que não estão correndo 

o curso que deveriam, ou seja, manifestam dificuldades de aprendizagem e estratégias 

cognitivas inadequadas. 

A classificação parece útil, mas traz dificuldades. Quando se analisa as três 

situações de aprendizagem descritas acima, essas dificuldades se manifestam. A 

primeira situação (Expressões numéricas em Q) tanto apresenta características do erro 

tipo incorreção (b) quanto do erro como equívoco (c). A situação dois (Portugual) se 

enquadra no erro como sensor de problemas (e). Na terceira situação (Estrada de 

ferro) temos erro como falta de verdade (a) e erro como desajuste conceitual (d). 
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Em seu livro Ensinar a viver, Morin também buscou identificar algumas causas 

para o erro em ambientes escolares, mas não avançou para uma classificação dos 

erros. Algumas causas apontadas por Morin se aproximam das que apareceram na 

classificação de Saturnino de la Torre: erro como incompreensão das regras; erro como 

desinteresse pelo assunto tratado; erro decorrente da defasagem entre cultura escolar 

e cultura do aluno; erro ligado aos usos que o aluno faz dos meios de que dispõe e, 

ainda, erros produzidos pela situação escolar ou pelo método utilizado (MORIN, 2014, 

p. 103). 

As contribuições destes dois autores demonstram, enfim, a relevância da 

temática abordada no presente trabalho e indicam possíveis caminhos para 

investigações futuras. 
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