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O Mundo em
Transformação
Apresentação
O enfoque dessa Coluna será o de pensar a Engenharia no Brasil com os olhos no futuro, num mundo
em transformação. Tendo a área de eletrotecnia como pano de fundo, serão abordados temas desde os
aspectos culturais, que nos caracterizam (e nos limitam!) como brasileiros, até os horizontes que a Ciência
aponta nas diferentes áreas do conhecimento.
Um exercício no qual outros amigos também irão contribuir para, juntos, reconhecermos nossos valores e possibilidades. Enfim, nosso legado aos que continuarão após irmos!

O primeiro artigo é sobre o pensar de Luiz Sérgio Coelho de Sampaio.

E vamos … que vamos!

ROBERTO MENNA BARRETO
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Um pedaço de pão é visto de
forma diferente por uma pessoa
faminta e por outra saciada.

É

assim necessário olharmos a Engenharia Eletrotécnica no Brasil em diferentes vertentes, para compreendermos sua importância e, naturalmente, outras linhas de ação que venham a se mostrar
fundamentais ademais da tecnológica.

E para que possamos nos posicionar, é preciso compreender esta transformação profunda em
que estamos imersos, este processo de transformação por que passa o mundo de hoje e que irá alterar
nossa maneira de Ser.
Podemos olhar esta transformação de diferentes ângulos, e talvez uma visão cósmica (ou quântica)
fosse adequada se estivéssemos capacitados. Mas aqui é apresentado um cenário que imagino na visão
lógica do Sampaio (*), um convite à sua Filosofia.
Neste cenário, é preciso conceituar Cultura não como uma rendilha de refinamentos, mas como a
maneira de pensar de um povo, como a lógica que está associada à maneira de pensar de um povo, para
o que são identificados no Ocidente quatro Culturas marcantes em nossa história, as quais definiram um
estado lógico em si nesta nossa evolução, conforme apresentado a seguir e comentado no Anexo 1:

✘ I – Lógica da identidade (ou transcendental)
✘ D – Lógica da Diferença
✘ I/D – Lógica dialética trinitária
✘ D/² - Lógica da Dupla Diferença (ou clássica)

Neste contexto cultural, vivemos atualmente a Modernidade, a qual é caracterizada pela Lógica da Dupla Diferença – a sistematização do Mundo! – e mais precisamente neste momento o seu fim, conforme é
atestado a cada dia por uma nova descoberta científica, que nos promete a vida eterna – é o apelo final:
fica comigo, não me deixe, que eu, Modernidade, te prometo a vida eterna!
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(masculino)

E é interessante olhar como estas lógicas se
encaixam no pensamento “Masculino e Feminino”
levantado por Lacan, tendo por referência a próxima figura ao lado:
A Modernidade começa pela extinção do “Feminino” no pensar, o eixo horizontal, que é caracterizado pela lógica da Diferença (Desejo) e pela lógica
Dialética Trinitária (História). E começa realmente
colocando as mulheres na fogueira, até perverter o
Desejo (pelo marketing) e a História (pelo retorno
de capital), e uma vez extinto desta forma ignóbil o
“Feminino” no pensar, que ficou pervertido, a mulher não é mais queimada na fogueira e resta-nos
por fim somente o “Masculino” no pensar.

D/²

I/D

D
(feminino)

I

Este pensamento “Masculino” é caracterizado
pelas lógicas da Dupla Diferença (D2), que representa a sistematização do mundo – e, portanto, a morte!
– e a lógica da Identidade (I), que representa “o cara de Projeto”, o que faz acontecer.
E neste eixo temos a história de todos os filmes americanos, como a história do cowboy nos filmes de
John Ford: uma cidade (D2) é tomada pelos bandidos e fica refém deles, porque o “sistema” não consegue se recompor, evoluir; aí então aparece um sujeito de “fora do sistema”, nosso cowboy, que dá um pau
nos bandidos e a cidade fica melhor, mais evoluída com o aprendizado desta experiência, e depois ele
dá um beijo na mocinha e vai embora ao pôr do sol, porque ele, cowboy (I), não pertence à cidade (D2). E
estes são os filmes de Indiana Jones, House, Bruce Willis, etc. etc.
Agora, continuando a falar de cinema, muitos dos filmes premiados nestes últimos anos (Guerra ao terror, Onde os fracos não têm vez , Crash – no limite, Beleza americana, Pequena Miss Sunshine, O Segredo
de Brokeback Mountain, etc.) contam um mesmo dilema profundo que vivemos: está tudo funcionando,
mas não temos sentido em viver.
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Em outras palavras: não queremos a vida eterna que nos está sendo oferecida pela Modernidade!
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E olhando para aquelas lógicas apresentadas, tudo indica que estamos para deixar a lógica da Dupla
Diferença (D/2) e ir para uma nova maneira de Ser, que será caracterizada pela lógica Quinquitária (I/D2).
Ou seja, o que está aí já era. Nós, sete bilhões que por cá andamos, nunca mais seremos os mesmos
– nossa crise não é financeira, política, social, etc.., é muito, muito mais profunda.
E antes de tentarmos imaginar o que seria viver nesta nova concepção de Ser I/D2, vamos ponderar
onde poderia ser o berço desta nova forma de existir:

✘ I – Lógica da identidade (ou transcendental)
✘ D – Lógica da Diferença
✘ I/D – Lógica dialética trinitária
✘ D/² - Lógica da Dupla Diferença (ou clássica)
✘ Brasil, China, Índia, México
✘ I/D/² - Lógica Hiperdialética Quinquitária

Dos possíveis pretendentes, o Brasil, pela sua diversidade Cultural, parece ser aquele talhado para
esta nova fase.
E isto é muito marcante quando a gente anda junto ao povão por este Brasil afora e o que encontra
é uma alma brasileira radiante, única, um sentido de humor raro, já quase extinto no primeiro mundo – o
humor requer um refinamento de alma muito grande! Até os filmes apontam esta direção, como no filme
“Eu sou a lenda”, onde Nova York é destruída pela sistematização do mundo (D/2) e quem vai salvar a
humanidade é uma moça, e oriunda do Brasil ...
E cabe ressaltar que todas as tentativas de levar o Brasil ao “primeiro mundo” custaram muito e fracassaram, e irão sempre fracassar: levar o Brasil ao D/2 seria um retrocesso
Cultural, porque já estamos além disto, ou seja, Culturalmente estamos
mais evoluídos. Não tem jeito, temos que ir adiante.

E este parto já começou!
Os movimentos de Junho de 2013 atestam exatamente este esforço em querer sair do ovo, esta rebeldia da
puberdade por encontrar seu próprio caminho, sem
uma causa definida como deveria ser. E ficou-se
nas TVs e Jornais analisando o que eles queriam dentro de um “mundo passado”, e eles
não queriam nada do que está aí, mas
querem sim um “novo mundo”. E não se
falou mais no assunto como se tivesse
passado, para se esconder debaixo do
tapete o que não foi possível se encaixar.
Mas não passou – está começando e a
pandemia deixou isto claro.
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E estas foram as boas notícias.
Ao olharmos a história, todas as mudanças Culturais foram sempre acompanhadas pelo sofrimento da
mudança, sangrentas, da morte dos adoradores do bezerro de ouro, das fogueiras para as bruxas, etc.,
e não vai ser diferente agora. Não é que as pessoas não queiram esta mudança nascendo no Brasil – na
verdade estamos todos desesperadas por isto, por esta lufada de ar novo, conforme os filmes premiados
atestam – mas quem não quer é o ‘sistema’, e não vai deixar barato.

Mas esta não é uma opção, mas nossa destinação mesmo.
E completando as peças deste quebra-cabeça, isto está acontecendo numa sociedade da informação,
embora desinformada (!), onde os conflitos migram para um palco virtual, cibernético. Assim, o Brasil é
muito mais que uma questão de soberania nacional, mas a própria gênese de uma nova humanidade, a
ser preservada.
E terá forçosamente de ir adiante, num caráter transformador, pensante, criativo, para buscar o que
existe ainda intuitivamente, este novo Ser e seu movimento, este nosso futuro.

Luiz Sérgio Coelho de Sampaio
Tive a oportunidade da sua amizade a partir do tempo em que trabalhei com Sampaio na EMBRATEL em 1980.
Penso que minha diferença com Sampaio residia em que ele entendia “Penso, logo existo” (Ser e Pensar é o mesmo),
enquanto eu entendo que “Penso, logo erro”, o que não é mais do que um pequeno erro que nunca existiu.
Considero o seu Pensar como dos mais originais destas últimas décadas, num contexto mundial para os dias de hoje,
e num contexto nacional – quem é o brasileiro e qual seu destino?
Caso interesse conhecer o trabalho do Sampaio (é um pouco chato estas lógicas, confesso, como o próprio Sampaio
também confessava, mas é Bom!):
✘ “Filosofia da Cultura - Brasil: Luxo ou originalidade?” Luis Sergio Coelho de Sampaio, Editora Ágoa da Ilha (esgotado)
✘ CV do Sampaio: http://www.sinergia-spe.net/sampaio/
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UMA VISADA EPISTEMOLÓGICA DAS SINGULARIDADES NA TEORIA DA RELATIVIDADE GERAL, UFRJ 2014.
✘ I – Lógica da identidade (ou transcendental)

✘ I/D – Lógica dialética trinitária

✘ D – Lógica da Diferença

✘ D/² - Lógica da Dupla Diferença (ou clássica)

D – A lógica da diferença
É a lógica do Outro, da contradição (contradizer), da negação,
do “não eu”, sendo essa a lógica nova, que teria passado despercebida até agora. A lógica da diferença abre janelas por entre os
corredores do pensamento, dando lugar ao outro: o sempre esquecido e que teima em não se contentar de ser o mesmo.
Essas duas lógicas, transcendental e da diferença, são as lógicas fundamentais. São elas que irão definir as demais lógicas
existentes, sendo que ambas subsistiriam por si mesmas. À lógica
da diferença Sampaio faz corresponder a letra D, com fez corresponder a letra I lógica transcendental.
I/D – a lógica dialética trinitária
Através de uma síntese entres as lógicas transcendental (I)
e a da diferença (D), mais duas outras lógicas surgiriam, a lógica
dialética e a lógica formal. O conjunto dessas quatro lógicas formariam então as chamadas Lógicas de Base.
A lógica dialética que é a síntese entre as 2 lógicas de base,
transcendental (I) e da diferença (D) é, pois, expressa pelo símbolo
I/D, onde a barra (/) representa essa síntese dialética, em que as
2 lógicas se unem para formar uma lógica mais complexa (dialética) mantendo, contudo, suas individualidades. A lógica dialética
(I/D) subsume as duas de origem e, ao mesmo tempo que inaugura um novo e independente nível lógico, mantém aqueles que
a formaram passíveis de serem administrados por ela.
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D/² - a lógica da dupla diferença (ou clássica)
A última lógica de base vem a ser exatamente a nossa velha
e conhecida lógica formal, ou do terceiro excluído. Essa lógica é
gerada pela reinteração da lógica da diferença sob si mesma. Ao
“pensar-se” a si própria, negando a negação, a lógica da diferença faz surgir a lógica “da diferença da diferença D/D)”, ou da
“dupla diferença”. Nesse ponto, a síntese (/) gera outra uma vez
um nível lógico mais complexo, sem, novamente, excluir os níveis
lógicos que o formaram.
I/D/² - a lógica hiperdialética quinquitária
Finalmente chegamos a quinta lógica, ou hiperdialética, por ser
formada por uma síntese dialética e contra dialética. Essa lógica tanto pode sintetizada (/) pela lógica transcendental (I) com a lógica
formal (D/D) levando a I/D/D, como pela lógica dialética (I/D) sintetizando-se com a lógica da diferença (D), também confluindo em I/D/D.
Essa é a lógica usada em boa parte desse trabalho, pois só ela
subsume todas as 4 lógicas de base e permite que as tratemos
como um todo. Exatamente por isso, aqui e ali, o texto não deve
ter de ficar muito claro. Ora é usada uma lógica, ora outra, sem
muita preocupação nessas passagens, pois todas estavam subsumidas pela lógica hiperdialética, que também expressamos taquigraficamente com ID², ao invés de I/D/D, e que trata de manter o
discurso íntegro, quando visto como um todo.

✘ Lógica transcendental

visa o ser consciente, o Mesmo

✘ Lógica da diferença

visa o ser inconsciente, o Outro

✘ Lógica dialética

visa o ser histórico, o Movimento

✘ Lógica clássica

visa o ser sistêmico, o Repouso

✘ Lógica hiperdialética	visa o ser subjetivo, o ser quinquitário platônico.

ROBERTO MENNA BARRETO
PROFESSOR, CONSULTOR E
SÓCIO DA TKPS - TURN KEY DE
PROCESSOS E SISTEMAS
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I – A lógica transcendental
Sua expressão primitiva seria com Parmênides e seu famoso aforisma, o ser é, o não ser não é. Segundo Parmênides, o ser
é a única coisa pensável e exprimível, a ponto de fazer coincidir
o pensar e o ser (ser=pensar), pois não há pensamento que não
exprima o ser.
Essa lógica, que ao embasar a si mesma merece o nome de
transcendental, ou da identidade, ou do mesmo, é bem aceita em
geral e nos meios filosóficos em particular. Na sequência de Descartes, na modernidade, Kant, Fitche e Hurssel, entre outros, detalharam-na, em sua perseguição ao sujeito da ciência. Sampaio a
nomeia lógica da identidade e a representa pela letra I.

