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Apresentação dos editores 

Os livros são a chave de acesso para nos tornamos melhores. Sua ca-
pacidade de provocar essa transcendência suscitou discussões, alego-
rias e desconstruções sem fim. As implicações metafóricas do ícone 
hebreu-helenístico do Livro da Vida, do Livro da Revelação, da identi-
ficação da divindade com o logos, são milenárias e não têm limites. 

Desde os sumérios, os livros foram os mensageiros e os cronistas do 
encontro do homem com Deus. Muito antes de Cátulo, eles foram os 
mensageiros do amor. Acima de tudo, assim como algumas obras de 
arte, encarnaram a ficção suprema de uma vitória possível sobre a 
morte. 

George Steiner – Aqueles que queimam livros 

Os livros nunca foram, nem mesmo na tradição judaico-cristã, 

objetos autojustificados por excelência. À desconfiança socrático-

platônica da escrita somou-se a do Cristo e, ao longo dos séculos e 

por razões completamente distintas, a daqueles que queimam livros. 

Se juntarmos a essas exigências outras de natureza mais contextual e 

contemporâneas, ver-se-á porque nos sentimos na iminência de 

algumas palavras acerca das razões que nos mobilizam a, em plena 

era “da morte e da morte” de Gutemberg, incursionar pelo trabalho 

editorial. Essas razões são necessariamente intelectuais e, por isso, 

possuem uma acentuada dimensão ético-política. 

O livro que o leitor tem diante de si é parte de uma iniciativa 

que vem a se somar a algumas outras do inconstante mercado edito-

rial brasileiro. Trata-se do quarto volume de uma série sobre Carto-

grafias da Crítica concebida pelo Ateliê de Humanidades Editorial, à 

qual se acrescentarão outros títulos, autores, séries e coleções cuja 

unidade será buscada nos princípios orientadores comuns a todos 

eles. Como um projeto editorial, o Selo Ateliê de Humanidades guarda 

algumas especificidades que o tornam mais do que um simples em-



 

 
preendimento comercial, ou seja, mais do que uma empresa voltada 

para a edição e o comércio de livros – e isso em vários sentidos. Em 

primeiro lugar, o Selo distingue-se por seu caráter de veículo de 

publicação de pesquisas realizadas no interior de uma instituição de 

livre-estudo, pesquisa, escrita e formação – o Ateliê de Humanidades. 

Em segundo lugar, pela evidente natureza pública e não estritamen-

te comercial do Ateliê e do seu Selo. Caracterizando-se por ser uma 

iniciativa de economia plural, bem própria às experiências contem-

porâneas de trocas de dons e economia solidária, nossas atividades 

são concebidas por ideias e valores fortes, tendo o intuito de realizar 

uma atuação pública e uma intervenção cultural, visando a forma-

ção de públicos, o esclarecimento coletivo e o fortalecimento de uma 

cultura democrática. Em terceiro lugar, por causa do seu esforço 

crítico de conexão com o tempo presente, o que já orienta os traba-

lhos desenvolvidos pelo Ateliê e que se estende, agora, ao nosso 

editorial. 

O Selo é primariamente o meio de publicização daquilo que é 

produzido como reflexão e pesquisa no interior dos quadros do 

Ateliê. Sendo o Ateliê de Humanidades um espaço voltado para o de-

senvolvimento do estudo e da formação com vistas à pesquisa, ele é 

uma instituição de pesquisa liberal, no sentido que essa palavra tem 

em sua origem etimológica e semântica, isto é, “livre”, em oposição 

ao “iliberal” relativo às artes ensinadas ao homem preso e controla-

do pelas “guildas” (feudais, burocráticas ou produtivistas). Por isso, 

o Selo Ateliê de Humanidades diferencia-se do mercado editorial em 

geral por estar organicamente vinculado a uma instituição de pes-

quisa e formação, diferentemente do que ocorre com as editoras 

estabelecidas, mesmo as universitárias. É a partir da pesquisa toma-

da como vocação da nossa instituição, com seus problemas delinea-

dos nos Planos de Convergência, que o Ateliê de Humanidades Editorial 

estrutura todas as atividades do Selo, dividindo-as em temas, séries 

e coleções. 



 
 

 
 

Dado o caráter público em que se funda a concepção ético-

política do Ateliê, o seu Selo orienta-se por uma preocupação cultural 

com a formação de um público, diferentemente das tendências do 

mercado editorial como um todo, que se orienta normalmente por 

nichos mercadológicos e demandas pré-estabelecidas. Considerando 

que a formação do público intelectual e cultural no Brasil possui 

certo déficit bibliográfico e temático, pensamos que o Ateliê, através 

do seu Editorial, pode vir a cumprir um papel na formação de um 

público tornando acessíveis autores e textos clássicos e contemporâ-

neos. 

Além disso, se nos interessa fazer uma contribuição para a ele-

vação do nível do debate na esfera pública, não menos importante é 

o resgate de elementos de uma cultura clássica, sobretudo aquela 

que está atrelada ao ato fundamental de ler, o qual, segundo o autor 

de nossa Epígrafe, George Steiner, tornou-se atualmente “uma „ocu-

pação‟ universitária cada dia mais especializada”, uma forma de 

“apanágio de poucos, uma memória distante de homens de outras 

épocas”; e, por isso, para a maior parte dos adolescentes resta não 

muito mais do que uma incapacidade de “ler em silêncio”, uma 

perda da fundamental intimidade e “solidão que permite um encon-

tro profundo entre o texto e sua recepção, entre a letra e o espírito”; 

experiência que se tornou “uma singularidade excêntrica, psicologi-

camente e socialmente suspeita”. Daí, conclui Steiner, resta-nos 

uma ”espécie de amnésia planificada” que prevalece atualmente nas 

escolas, mas que está presente também nas nossas universidades 

demasiado ocupadas para ler, estudar e pensar. 

Portanto, nossa instituição e nossas atividades editoriais se 

guiam pelo sentimento de necessidade de liberação do pensamento, de 

cultivo da leitura e de difusão da cultura para além do espaço dos inici-

ados e profissionais. O pensamento no Brasil, mas não só nele, foi 

excessivamente academicizado nos limites das universidades, como 



 

 
se não houvesse vida acadêmica fora do discurso esotérico, técnico, 

às vezes de quase novilíngua. O Ateliê se propõe a cumprir um pa-

pel, ainda que mínimo, na tarefa de liberar as ideias para fora das 

universidades com um exercício de intelectualidade e de formação 

cultural.  

O livro que o leitor tem em mãos, A sociedade das tecnociências de 

mercadorias, é um exemplar de nosso esforço editorial para suprir 

lacunas, formar públicos e pensar o presente. Depois da publicação 

do Cartografias da crítica: balanços, perspectivas e textos e do Teoria Crí-

tica da Colonialidade, nossa série Cartografias da Crítica do Ateliê de 

Humanidades Editorial abre o horizonte de uma teoria social feita por 

portugueses e com miradas em Portugal, mas com inequívoca po-

tência universal, a saber, aquela liderada por Hermínio Martins e 

seus discípulos, especialmente José Luís Garcia e os pesquisadores 

do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 

Nossos três livros fazem uma triangulação fecunda que tem, 

por sua vez, certo traço de boa ironia. O trabalho de Marcos Lacer-

da, como constatamos no prefácio de José Luís Garcia, é uma origi-

nal reconstrução da obra de um dos principais teóricos críticos do 

mundo lusófono, Hermínio Martins. Com isso, ele enriquece a a-

genda de pesquisa do Cartografias da Crítica, fazendo-nos entrar em 

conexão com uma constelação de teoria crítica portuguesa com for-

tes vinculações conceituais com a tradição da Escola de Frankfurt. 

Por outro lado, ele prolonga os esforços de construção de uma Teo-

ria Crítica da Colonialidade empreendidos por Paulo Henrique 

Martins. Isso porque, devido ao fato de estarmos, nós brasileiros, 

com os olhos voltados quase exclusivamente para as terras francó-

fonas, anglófonas e germânicas, nós persistimos não apenas em 

renegar todo um universo intelectual, cultural, histórico e civilizaci-

onal fora do eixo Brasil/Europa central/EUA, como também em 

esquecer nossas origens generativas (culturais, intelectuais e exis-

tenciais) vindas tanto dos mundos africanos, indígenas e árabes 



 
 

 
 

(fato este em processo de franca reversão pelos esforços decoloni-

ais), quanto também, curiosamente, do mundo lusitano; portanto, 

este livro não deixa de ser, de forma bem irônica, uma oportunidade 

de descolonização intelectual e cultural realizada pelo reencontro com 

as problemáticas histórico-estruturais, intelectuais, políticas, cultu-

rais e espirituais de nosso antigo colonizador, Portugal. Problemáticas 

que foram tão bem tematizadas por nossa tradição de pensamento 

social e político (de Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre até 

Raymondo Faoro e Rubem Barboza Filho), mas que tendem a ser 

marginalizadas por causa das tendências das ciências sociais con-

temporâneas a bifurcarem entre uma sociologia alimentada pelas 

teorias da Europa central e uma outra dedicada à desconstrução 

identitária e pós-colonial. 

Para tanto, esta introdução à obra de Hermínio Martins combi-

na os fios das problemáticas históricas, religando-nos com as experi-

ências do passado e ativando-nos para os dilemas do presente. De 

um lado, ao situar-nos no entremeio de experiências mítico-poéticas 

e racional-idealizantes, Marcos Lacerda reconstrói a forma pela qual 

o meio intelectual português lidou com sua peculiar “dialética do 

esclarecimento”, deixando entrever o quanto compartilhamos com 

Portugal alguns de seus destinos, dilemas e paradoxos, tais como os 

dilaceramentos de sua elite cultural, os paradoxos do processo mo-

dernizador e as vicissitudes das regimes políticos entre autoritaris-

mos e democratizações. Por outro lado, ao propor-nos a noção de 

“sociedade das tecnociências de mercadorias” como ideia síntese da 

obra de Hermínio, Lacerda nos introduz à interpretação que o soció-

logo fez das mudanças epistêmicas e tendências desenvolvimentais 

do presente, contribuindo para enriquecer nossas análises com con-

ceitos como os de cesurismo, pré-formacionismo, epigênese e pseu-

domorfose, e com noções-diagnoses como as de incerteza, de hiper-

aceleração exponencial, de micro-eugenia liberal e, sobretudo, de 

experimentum humanum. 



 

 
Com isso, cremos ter reforçado nosso compromisso com a re-

flexão sobre o tempo presente, com a produção e apresentação de 

pesquisas de excelência e com a abertura de novas perspectivas para 

o debate acadêmico no Brasil. É assim que entregamos mais um 

resultado editorial ao público, movidos por uma ética do trabalho 

bem feito e, tal como Steiner, embebidos pela crença de que os livros 

podem ser uma chave de acesso para nos tornamos melhores, desde 

que, claro, guiados, como estamos, pelo compromisso com a verda-

de, a liberdade de pensamento, a probidade intelectual, a excelência 

acadêmica, o cuidado editorial, o esclarecimento público e a difusão 

e tradução de conhecimento especializado ao público leigo.  

Itabuna (Brasil) & Lima (Perú), 06 de dezembro de 2019 

Alberto Luis Cordeiro de Farias 

André Ricardo do Passo Magnelli
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Prefácio 

José Luís Garcia 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

A introdução ao pensamento de Hermínio Martins escrita por 

Marcos Lacerda é um trabalho valioso a vários títulos. Elenquemos 

três méritos principais. O primeiro é que se trata de um esforço a-

brangente de compreensão da obra de uma figura das ciências soci-

ais de língua portuguesa (e também inglesa) que deixou uma heran-

ça marcante para a teoria social, a história política contemporânea, a 

filosofia da ciência e os estudos sobre a tecnociência. O segundo 

consiste em apresentar uma reflexão dos vários âmbitos do pensa-

mento que Hermínio Martins percorreu dando importância aos con-

textos histórico-sociais, às perspectivas filosóficas subjacentes e re-

alçando as contribuições legadas. Finalmente, ao debruçar-se sobre 

um vulto das ciências sociais do mundo de expressão portuguesa, 

revela a capacidade de contrariar a tendência para a subvalorização 

da elaboração teórica que não consista numa mera reiteração de 

autores prestigiados dos países centrais e das modas intelectuais.  

Nas ciências sociais e nas humanidades de expressão portugue-

sa, o pensamento de Hermínio Martins tem vindo crescentemente a 

granjear uma enorme consideração. Este respeito tornou-se mais 

notório na parte final da sua vida e tem prosseguido após a sua 

morte em 2015, tanto mais que continuam a ser publicados trabalhos 

inéditos da sua autoria e análises sobre a sua obra, quer nos países 

de idioma inglês, quer nos de idioma português, como Marcos La-

cerda realça na Introdução a este livro. Conheci Hermínio Martins 

em Lisboa na segunda metade dos anos 1990, e por quase duas dé-

cadas partilhamos o interesse pela filosofia e sociologia da tecnolo-
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gia, mas igualmente pela história política de Portugal, pela teoria 

social e pela filosofia da ciência. Ele foi meu orientador, escrevemos 

juntos ensaios, revi vários dos seus textos, muito em especial os que 

vieram a ser publicados na sua obra magna Experimentum Huma-

num, discuti-os em seminários e, junto com outros colegas, sobretu-

do situados no contexto universitário de Lisboa, de que posso no-

mear, entre outros, Helena Jerónimo, Filipa Subtil, João Príncipe, 

Alexandra Santos e Pedro Mendonça, animamos uma corrente que 

envolveu a realização de colóquios, a organização de livros e revis-

tas, a orientação de teses de mestrado e doutoramento, assim como 

a participação em actividades académicas e congressos universitá-

rios. Forjou-se nesta corrente a ideia de que a tarefa das ciências 

sociais e das humanidades deveria ser a de esclarecer as feições e 

estruturas de produção de efeitos, desenlaces e subprodutos inespe-

rados e, em particular, contraproducentes das co-ações ou trans-

ações técnico-humanas para o mundo societal e humano e também 

para o mundo extra-societal, procurando ainda elucidar o sentido 

humano e histórico global de tais processos. Parecia-nos que esta 

noção era aquela que reassumia a aspiração da sociologia clássica 

em relação à sociedade industrial do seu tempo. 

Com o objectivo de o acolher durante o período de um ano no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL), 

Marcos Lacerda entrou em contacto comigo, contando para isso com 

a mediação de um amigo comum, Frédéric Vandenberghe. Tinha 

previamente assinado uma resenha à edição brasileira do Experimen-

tum Humanum, publicado pela Fino Traço Editora, de Belo Horizonte. 

Nessa recensão mostrava um talento agudo para oferecer um sumá-

rio e visão crítica dos principais problemas colocados pela reflexão 

desafiadora, arrebatada e erudita de Martins sobre os rumos que a 

atual civilização tecnológica e a condição humana têm estado a to-

mar. A Fundação Calouste Gulbenkian apoiou financeiramente a 

sua estadia em Portugal sob a minha orientação entre abril de 2018 e 

abril de 2019 e, de forma criativa, disciplinada e quase obcecada 
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pelo trabalho – tal como Frédéric Vandenberghe me tinha referido, 

em e-mail que guardo religiosamente, serem alguns dos seus traços 

– escreveu o ensaio que o leitor tem agora oportunidade de ler. 

Marcos Lacerda nunca tinha estado em Portugal e não conhecia 

a cultura deste país em profundidade, embora não lhe fossem estra-

nhos os grandes nomes da literatura portuguesa e evidentemente as 

vicissitudes trágicas do colonialismo luso. Tendo Hermínio Martins 

nascido em Moçambique, antiga colónia de Portugal, e sido exilado 

no Reino Unido durante a ditadura de Salazar e Marcello Caetano, 

abriu-se a Marcos Lacerda a senda da história, da cultura e da polí-

tica da derrocada do império português, algumas décadas depois do 

crepúsculo dos outros impérios europeus. No meu gabinete do ICS-

UL, mantivemos longas conversas sobre a história e a cultura de 

Portugal, do Brasil, mas também das ex-colónias africanas que esti-

veram sob domínio português, em particular sobre Angola, onde eu 

próprio passei a minha infância. Creio ser de parafrasear Fernando 

Pessoa e afirmar que ambos, de algum modo, estávamos sob os efei-

tos das malhas que o império tinha tecido. Adentrando-se na obra 

de Martins, Marcos Lacerda embrenhou-se nas correntes culturais 

portuguesas, nos seus principais personagens e nos entrecruzamen-

tos dos demais países de idioma português, sem negligenciar o pa-

norama europeu e ocidental mais vasto. Tudo isto é bem patente no 

estudo sobre a obra de Martins. 

A Sociedade das Tecnociências de Mercadorias, título da empreita-

da de Marcos Lacerda, é um conceito que tem o valor de sintetizar a 

nova forma social apontada por Martins nos seus ensaios sobre a 

ciência e a tecnologia modernas e os seus desenvolvimentos con-

temporâneos. De acordo com a excelente súmula de Marcos Lacer-

da, Martins traçou as seguintes características definidoras da nova 

realidade social: a produção incessante de mercadorias tecnológicas, 

a aceleração super-exponencial, o ambiente de incerteza epistêmica, 

ontológica e normativa e o impulso ao micro-eugenismo mercantil. 
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Salienta que a filosofia moral dominante da nova realidade social, 

segundo Martins, é a imagem fáustica da técnica e o gnosticismo 

tecnológico, por outras palavras, a concepção da técnica como pura 

vontade de poder e a pretensão ao domínio ilimitado da natureza, 

incluindo a própria transformação da condição humana. Lacerda 

acrescenta ainda – e bem – que, para Martins, os principais campos 

tecnocientíficos embrenhados na ambição de mudança radical do 

mundo são a engenharia genética, a biotecnologia e a inteligência 

artificial e todas as suas variantes e combinações. No entanto, o livro 

de Marcos Lacerda não se circunscreve ao pensamento de Martins 

no âmbito da ciência e da tecnologia, debruçando-se identicamente 

nos ensaios sobre a história política contemporânea de Portugal e a 

filosofia da ciência, neste último caso com destaque para as configu-

rações epistêmicas no quadro das ciências sociais. De fato, é a partir 

da configuração epistêmica desenvolvida por Martins que depois 

Marcos Lacerda se intromete na filosofia e na sociologia da tecnolo-

gia do antigo professor de Oxford. Toda a argúcia de Lacerda se 

revela quando realça que o problema principal que Martins põe é a 

marcha veloz para a sobreposição do ambiente técnico-científico-

informacional em relação ao ambiente natural-orgânico-social. 

Vale a pena chamar a atenção, no quadro da atual conjuntura 

internacional tão complexa e em vários aspectos similar à dos anos 

dramáticos que antecederam e percorreram os grandes conflitos 

mundiais do século XX, para as últimas palavras escritas por Mar-

tins no seu derradeiro ensaio dedicado ao sociólogo francês (expo-

ente heterodoxo da corrente “durkheimiana”) Celestin Bouglé, pu-

blicado no presente ano de 2019 na obra organizada por ele e por 

mim sob o título Lições de Sociologia Clássica. Perante o processo in-

cessante de diferenciação de valores que corre a par da diferencia-

ção de profissões, instituições, funções sociais e ramos culturais, 

processo esse examinado por autores como Simmel, Durkheim, 

Parsons e Luhmann, Martins demonstra simpatia pela hipótese – 

conjecturada por Bouglé – da conjunção dos sistemas de valores – 
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valores religiosos, morais, jurídicos, econômicos, estéticos e inclusi-

vamente políticos. Quer isto dizer que a dinâmica incessante da 

diferenciação das sociedades que caracteriza o mundo moderno até 

aos nossos dias poderia ser objeto de um esforço e desígnio de con-

trabalanço ou equilíbrio através da reunião de valores cruciais e 

viabilizado pela cooperação entre diversas tendências do universo 

das ideias, da cultura e da política. Martins, que teve a oportunidade 

de ainda assistir às tremendas divisões ideológicas, econômicas e 

políticas que tanto estão a marcar os destinos do mundo desde fi-

nais do século XX, realça nesse escrito sobre Bouglé o conceito de 

“politelismo”, isto é, o fenômeno de os mesmos meios (instituições, 

costumes, conceitos, juízos de valor) poderem servir fins diferentes 

ao mesmo tempo e desse modo pacificar muitos conflitos sociais. 

Se Bouglé esperava que o politelismo pudesse ajudar a paz civil 

e a coesão do seu país, pese embora as divergências ideológicas e os 

antagonismos que se faziam sentir na Terceira República francesa, 

também Martins abria assim uma fresta de alternativa, não sucum-

bindo aos determinismos sempre em voga, para convergências em 

alguns princípios de justiça intermediários. Martins termina o seu 

texto sobre Bouglé sublinhando que o autor francês morreu em fe-

vereiro de 1940 e, por isso, não assistiu à desgraça da França, à sua 

derrota e ocupação parcial logo em junho desse ano, e à instalação 

do regime de Vichy, que significou a negação de todos os ideais, 

valores e princípios que tinham norteado a sua vida. Acrescenta 

Martins que Maurice Halbwachs, outro dos brilhantes “durkheimi-

anos”, morreu, em 1945, no campo de concentração de Buchenwald, 

e Mauss, embora tenha sobrevivido ao nazismo, não recuperou as 

faculdades mentais, e apenas George Davy, o “último dos durkhei-

mianos”, viveu até 1976. O tom de Martins é, percebe-se, melancóli-

co, talvez porque se visse a si mesmo também como um pensador 

social cujas ideias, valores e princípios estavam novamente a ser 

destruídos no final da sua vida, isto depois de ter assistido à ree-



VI 

 
mergência dos mesmos, após a era das ditaduras e da Segunda 

Grande Guerra, na sua vida adulta na Europa e noutras partes do 

mundo. 
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Introdução 

Escrito em Lisboa, com apoio da Fundação Calouste Gulben-

kian e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 

este livro é uma apresentação, de forma introdutória, do que consi-

deramos ser as características específicas do pensamento do filósofo 

e sociólogo Hermínio Martins (1934-2015).1 Isso é feito através de 

três grandes eixos estruturantes: análise sociológica e política de 

Portugal; teoria social e filosofia da ciência; filosofia da tecnociência. 

Em cada um destes eixos houve uma contribuição teórica significa-

tiva de Martins, em especial no que diz respeito à filosofia e sociolo-

gia da tecnociência, reconhecidamente o seu tema de reflexão mais 

importante. Serão apresentados, assim, alguns dos seus conceitos 

principais que atravessam os campos de saber (teoria social, filosofia 

da ciência e filosofia da tecnociência) e os objetos de análise, partin-

do do pressuposto de que existe uma coerência conceitual que apon-

ta para uma perspectiva crítica e teórica cuja característica principal 

é a construção de uma forma de reflexão sistêmica, de feição históri-

co-estrutural e histórico-cultural, e que se propõe a criar sínteses ca-

pazes de articular os diferentes aspectos que compõem a realidade 

em geral. 

Para além da forma como se expressa o seu pensamento, do seu 

racionalismo crítico, moderno e fortemente cosmopolita, a sua obra 

apresenta a explicitação de uma nova configuração epistêmica, ao lado 

da constituição de uma nova forma social no capitalismo contempo-

                                                             
1 Entre 2018 e os primeiros meses de 2019 estive em Lisboa para a escrita deste livro 
no âmbito do edital "Bolsas Gulbenkian de investigação sobre temas da Cultura 
Portuguesa para estrangeiros" da Fundação Calouste Gulbenkian. O desenvolvimen-
to da pesquisa e da escrita foi feito no Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa, onde contei com o apoio da instituição em todos os aspectos e com a orien-
tação do professor José Luís Garcia. 
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râneo: a sociedade das tecnociências de mercadorias, mostrando as im-

plicações epistêmicas, ontológicas e moral-normativas deste duplo 

processo. Se a origem da reflexão a respeito dessa nova configuração 

epistêmica e social se dá nos seus ensaios escritos e publicados na 

década de 70, ambos vinculados à teoria social e à filosofia da ciên-

cia, é no início da década de 90 e, especialmente, durante os anos 

2000, com a maturação do seu pensamento e a concentração no tema 

da tecnociência, do pós-humanismo, do transumanismo, em suma, 

do “experimentum humanum”, que ela ganha maior densidade e sis-

tematização teórico-reflexiva. 

Sua obra tem influenciado uma série de pesquisadores portu-

gueses, ingleses, brasileiros e do mundo todo, em especial o seu 

trabalho de análise das implicações ontológicas, epistemológicas, 

políticas, sociais e culturais do advento, consolidação e rotinização 

das tecnologias de informação, ou mais precisamente, da construção 

do espaço técnico-científico-informacional pela tecnociência na soci-

edade contemporânea, em especial nos livros “Hegel, Texas e outros 

ensaios de Teoria Social” (1996) e “Experimentum Humanum: civilização 

tecnológica e condição humana” (2011). Este último pode ser conside-

rado como um dos grandes livros sobre a sociedade informacional e 

o capitalismo contemporâneo, ao lado de obras como “Novo espírito 

do capitalismo”, de Luc Boltanski e Ève Chiapello (1999); “Império”, 

de Antonio Negri e Michael Hardt (2000); a trilogia da Sociedade em 

Rede de Manuel Castells: “Sociedade em rede” (1996), “O poder da 

identidade” (1997) e “O fim do milênio” (1998); e a “Sociedade de Risco”, 

de Ulrich Beck (1986), para ficarmos nos exemplos mais conhecidos.  

Mas também podemos situá-la entre as obras que, em grande 

medida, deram uma feição mais conceitual à questão do advento de 

uma nova forma social diretamente associada à problemática das 

tecnociências, do capitalismo ultraliberal e, posteriormente, do vín-

culo com as tecnologias da informação, com uma perspectiva teórica 

que o analisava no âmbito de uma nova configuração epistêmica, 

ontológica e moral-normativa. É o caso, por exemplo, do livro reco-
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nhecidamente precursor de Hannah Arendt, “A condição humana” 

(1958); da obra em geral de Michel Foucault, em especial os livros 

“As palavras e as coisas” (1966) e “O nascimento da biopolítica” (1978-

1979); dos desdobramentos críticos em Giorgio Agamben, com aten-

ção aos conceitos de tanatopolítica na trilogia “Homo Sacer” (1995), 

“O Reino e a Glória” (2007) e “O uso dos corpos” (2014); e, por fim, nas 

reflexões do filósofo e sociólogo Frédéric Vandenberghe, seja no seu 

“Pós-humanismo ou a lógica cultural do neocapitalismo global” (2006), ou 

numa abordagem que inclui também uma densa reflexão a respeito 

da teoria social, como se nota em “Teoria social realista” (2010). Desse 

modo, Hermínio Martins pode ser considerado, além de sociólogo 

renomado, um filósofo da condição contemporânea, como o diz 

Viriato Soromenho-Marques, tratando de temas centrais para o pen-

samento filosófico, político e social do tempo presente.2 

O livro está dividido em cinco capítulos que apresentam a 

constituição do seu pensamento nos três eixos estruturantes menci-

onados. Ele começa pela sua inserção no campo intelectual portu-

guês, com um breve perfil biográfico (Capítulo 1: A Dialética do Escla-

recimento à portuguesa), passando pela sua análise sociológica e polí-

tica de Portugal (Capítulo 2: Portugal do tamanho de um mundo) inse-

rindo-a em seguida na sua teoria da modernidade (Capítulo 3: A 

história, a cultura e as razões do mito). Após, o livro conduz para a sua 

reflexão a respeito da mutação epistêmica contemporânea presente 

nos artigos em teoria social e filosofia da ciência (Capítulo 4: Uma 

nova configuração epistêmica), culminando, por fim, na constituição da 

“sociedade das tecnociências de mercadorias”, com sua análise da 

tecnociência contemporânea, do gnosticismo tecnológico, da tese 

fáustica da técnica e da aceleração super-exponencial do espaço 

técnico-científico-informacional em relação ao ambiente natural, 

orgânico e social que tem seu ápice na aceleração rumo à Singulari-

                                                             
2 SOROMENHO-MARQUES, Viriato (2012) Hermínio Martins Pensador da Crise 
Contemporânea. Análise Social, 203, xlvii (2.º), p. 479-482. 
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dade com o advento do pós- e do transumanismo (Capítulo 5: A soci-

edade da tecnociência de mercadorias). 

A obra de Hermínio Martins: fortuna crítica e sistemati-

zação 

Este livro é parte de um processo de sistematização da obra de 

Hermínio Martins, portanto, antes de apresentar os capítulos, cabe 

mostrar como se constituiu essa sistematização, orientação conceitu-

al e reflexão crítica sobre a sua obra. Ela vem sendo conduzida de 

forma muito significativa por intelectuais de Portugal, Brasil, Ingla-

terra, EUA e de todo o mundo. Até pelo fato, é mister dizer, de que 

nos servirmos de forma decisiva do conjunto dessas reflexões teóri-

cas sobre a obra de Martins, em especial dos ensaios e artigos do 

sociólogo José Luís Garcia, com quem Martins criou uma parceria 

duradoura, seja na organização de livros sobre filosofia da tecnoci-

ência, seja na escrita de artigos com Garcia, maturando e dissemi-

nando, de forma sistemática e organizada, as suas principais ideias. 

Um texto de Garcia, em especial, foi fundamental para a escrita des-

te livro e se trata, a nosso ver, do ensaio mais completo a respeito da 

obra de Martins: “Introdução: Razão, tempo e tecnologia em Hermínio 

Martins”.3 

A sistematização da sua obra, com a organização dos seus prin-

cipais artigos e ensaios em livros, além da constituição de uma for-

tuna crítica mais abrangente sobre o seu pensamento, só vai aconte-

cer de fato na década de 90 e em Portugal. Ela começa com a publi-

cação do livro “Hegel, Texas e outros ensaios de Teoria Social” (1996), 

que reúne artigos de filosofia e sociologia da ciência (A revolução 

Kuhniana e suas implicações para a sociologia), teoria sociológica (Tempo 

e teoria em sociologia) e filosofia e sociologia da tecnociência, com os 

                                                             
3 GARCIA, José Luís (2006) Introdução: Razão, tempo e tecnologia em Hermínio 
Martins. In: GARCIA, José Luís; CABRAL, Manuel Villaverde; JERÓNIMO, Helena 
Mateus. (2006) Razão, Tempo e Tecnologia: Estudos em homenagem a Hermínio Martins. 
ICS, Lisboa. 
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precursores estudos “Hegel, Texas: temas de filosofia e sociologia da 

técnica” e “Modernidade, tecnologia e política”.4 O prefácio de João 

Bettencourt da Câmara, “Hermínio Martins ou o sociologicus rex”, 

apresenta bem a relevância dos seus artigos em sociologia e filosofia 

da ciência, especialmente a recepção no mundo anglo-saxão, ao 

mesmo tempo em que realça o caráter precursor das reflexões em 

filosofia e sociologia da tecnociência, apresentando, por fim, um 

pequeno perfil biográfico do autor. Nele, ainda, Câmara inclui uma 

breve demonstração da amplitude temática tanto dos alunos orien-

tados por Martins, quanto dos livros que organizou com autores 

como Norbert Elias, W. Pickering, Rui Feijó e João de Pina Cabral. 

Também Câmara realça dois aspectos que singularizam a obra e o 

pensamento de Martins: a erudição exuberante e o estilo da escrita. 

Dois anos depois, em 1998, é publicado o livro “Classe, status e 

poder, e outros ensaios sobre o Portugal Contemporâneo”, que reúne o 

seu conjunto de artigos a respeito de Portugal, escritos entre a déca-

da de 60 e 70, com análise política e sociológica, como nos casos de 

“O Estado Novo”, “O colapso da I República”, “A oposição em Portugal”.5 

A organização deste livro se deve, como o diz o próprio Martins, aos 

esforços de António Costa Pinto, historiador português do Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com uma série de 

importantes estudos de análise sociológica e política de Portugal. 

A organização e a sistematização da sua obra, como podemos 

ver, tem como realização inaugural os dois livros publicados em 

Portugal no final da década de 90. O primeiro, reunindo os ensaios 

de filosofia e sociologia da ciência, teoria sociológica e filosofia da 

tecnociência. O segundo, reunindo os artigos com análise sociológi-

ca e política a respeito de Portugal. Ambos em Portugal e em língua 

                                                             
4 MARTINS, Hermínio (1996) Hegel, Texas e outros ensaios de teoria social. Lisboa, Sécu-
lo XXI. 

5 MARTINS, Hermínio (1998) Classe, status e poder e outros ensaios sobre o Portugal 
contemporâneo. Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais. 
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portuguesa. 

No que diz respeito especificamente à organização, orientação 

conceitual e sistematização da parte relacionada à filosofia da tecno-

ciência, é a partir dos anos 2000, mais no âmbito do ICS, o Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que ela começa a ser 

organizada através especialmente do sociólogo José Luís Garcia. No 

ano de 2003, Martins organiza um livro junto com Garcia, “Dilemas 

da civilização tecnológica”, com textos de vários autores.6 É neste livro 

que Martins publica um dos seus mais importantes ensaios em filo-

sofia da tecnociência: “Aceleração, progresso e experimentum huma-

num” que, posteriormente, fará parte do seu livro mais importante, 

como já mencionado aqui, o “Experimentum Humanum: civilização 

tecnológica e condição humana”.  

Em 2006, Garcia organiza, junto com Helena Jerónimo e Manu-

el Villaverde Cabral, a primeira obra que se debruça sobre o pensa-

mento de Hermínio Martins em todas as suas facetas, da análise 

sociológica e política de Portugal, passando pela filosofia e sociolo-

gia da ciência, pela teoria social e sociológica e, por fim, pela filoso-

fia da tecnociência. Trata-se de uma obra pioneira. “Razão, Tempo e 

Tecnologia: Estudos em Homenagem a Hermínio Martins”7; e também, 

até hoje, da análise mais completa do conjunto da sua obra, pois a 

apresenta em sua diversidade temática, dividida em 5 capítulos 

(“Memórias e experiências”, “Globalização e nacionalismo”, “Histó-

ria e mundo lusófono”, “Cultura e modernidade” e “Sociologia e 

filosofia da tecnologia”) e conta com uma série de autores renoma-

dos, tais como John Rex, Perry Anderson, Renato Lessa, Laymert 

Garcia, João de Pina Cabral, António Costa Pinto, além de um dos 

organizadores do livro, Manuel Villaverde Cabral e do próprio José 

                                                             
6 MARTINS, Hermínio; GARCIA, José Luís (org.) (2003) Dilemas da civilização tecnoló-
gica. Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais. 

7 GARCIA, José Luís; CABRAL, Manuel Villaverde; JERÓNIMO, Helena Mateus. 
(2006) Razão, Tempo e Tecnologia: Estudos em homenagem a Hermínio Martins. ICS, Lisbo-
a. 
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Luís Garcia, em texto de apresentação sobre a obra de Martins que 

foi, diga-se de passagem, dos mais importantes para a escrita do 

meu livro, tanto no que diz respeito à sistematização do pensamento 

de Martins, quanto da própria estruturação conceitual e da elegân-

cia estilística. 

No mesmo ano de 2006, Martins e Garcia organizam um volu-

me especial da revista Análise Social, voltado para a filosofia e socio-

logia das tecnologias, com textos de vários autores e autoras.8 Em 

2008, Martins e Garcia publicam o artigo “O ethos da ciência e suas 

implicações contemporâneas, com especial atenção à biotecnologia”.9 

Como se pode notar, é na primeira década dos anos 2000 que a 

obra de Hermínio Martins, em especial a sua filosofia da tecnociên-

cia, começa a se desenvolver de forma mais sistematizada, com a 

organização de um livro, um volume especial da revista Análise 

Social, e a escrita de artigos, tanto autorais, quanto em parceria com 

José Luís Garcia. Também é neste momento que temos a publicação 

de uma obra pioneira que apresenta uma crítica abrangente sobre a 

sua análise sociológica e política de Portugal, teoria social e socioló-

gica, filosofia e sociologia da ciência e da tecnociência. 

Na segunda década dos anos 2000, o que há é a consolidação e 

ampliação tanto da sua própria criação intelectual quanto da análise 

crítica da sua obra, se estendendo, dessa vez, para além de Portugal 

e mesmo da língua portuguesa. Em 2011, se realiza aquela que con-

sideramos a sua entrevista mais completa, com Helena Jerónimo, 

para a revista Análise Social.10 Nela, Martins apresenta uma síntese 

                                                             
8 MARTINS, Hermínio; GARCIA, José Luís (orgs.) (2006) Dossiê.”Tecnologia: perspecti-
vas críticas e culturais”. Análise social. Vol. XLI. Número 181. 

9 MARTINS, Hermínio; GARCIA, José Luís (2008) (com José Luís Garcia) O ethos da 
ciência e as suas transformações contemporâneas, com especial atenção à biotecnolo-
gia. In: CABRAL, Manuel Villaverde et al. Itinerários: A investigação nos 25 anos do ICS, 
Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, p. 397-417. 

10 MARTINS, Hermínio (2011) Entrevista com Helena Jerónimo, numa série de entre-
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da forma do seu pensamento, explicitando o seu racionalismo crítico 

de feição cosmopolita e moderna, além de mostrar um quadro bas-

tante abrangente da teoria social e sociológica no século XX, com 

suas principais vertentes teóricas. No mesmo ano publica a sua o-

bra-prima em Portugal, o tratado sobre filosofia e sociologia da tec-

nociência: “Experimentum Humanum: civilização tecnológica e condição 

humana”, depois publicado no Brasil, no ano seguinte, com a inclu-

são de mais dois ensaios: Dilemas da república tecnológica e Realismo, 

verdade e virtude 2.0.11 

Após o seu falecimento, em 2015, foram publicados dois livros 

autorais, duas obras de análise do seu pensamento, um livro e um 

capítulo de livro em parceria com Garcia, além de um livro em sua 

memória, com alguns dos seus mais importantes ensaios sobre filo-

sofia e sociologia da ciência, ao lado de textos de outros autores, a 

partir de uma conferência realizada em Évora: “Évora Studies in the 

philosophy and history of science”.12  

Este livro foi publicado em 2015 e contém alguns dos seus mais 

importantes ensaios em filosofia da ciência, do clássico “A revolução 

de Kuhn e suas implicações para a teoria social” até artigos mais recen-

tes, ou da sua produção crítica escrita a partir dos anos 2000, como, 

por exemplo, “Verdade, realismo e virtude 2.0” e “Tempo e explicação: 

Pré-formação, epigénese e pseudomorfose nos estudos comparativos nas 

ciências sociais”. Nele temos, ainda, o importante prefácio escrito por 

João Príncipe que destaca o caráter original deste livro, por reunir 

pela primeira vez os principais ensaios de Martins no âmbito da 

filosofia da ciência. Príncipe apresenta um pequeno perfil biográfi-

                                                                                                                                
vistas a cientistas sociais portugueses, Análise Social, vol XLVI, no. 200, p. 460-483. 

11 MARTINS, Hermínio (2011) Experimentum Humanum: Civilização tecnológica e condi-
ção humana. Lisboa: Relógio D‟Água. Publicado no Brasil em: (2012) Experimentum 
Humanum: Civilização tecnológica e condição humana. Belo Horizonte: Fino Traço Edito-
ra. 

12 PRÍNCIPE, João; ROSA, Jorge Leandro (Eds.) (2015) Évora Studies in the Philosophy 
and History of Science. In Memoriam Hermínio Martin. Casal de Cambra: Caleidoscópio. 
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co, vinculando a fase de formação em Moçambique com a matura-

ção intelectual na Inglaterra, ao mesmo tempo em que realça algu-

mas das principais características da obra e do pensamento de Mar-

tins, entre elas, a erudição ampla, generosa e vigorosa; o antidogma-

tismo que o permite atravessar campos de saber e criar articulações 

originais, coerentes e consistentes entre eles, reforçando assim o seu 

trabalho de síntese e de racionalismo crítico que, segundo Príncipe, 

remontam a Sócrates e Platão. É ainda significativa e exemplar a 

associação que o autor faz de Hermínio Martins com alguns dos 

intelectuais com espírito mais cosmopolita de Portugal, como nos 

casos de Verney no século XVIII, Herculano no século XIX e Sérgio 

no século XX, mostrando a linhagem nobre à qual está vinculado o 

filósofo e sociólogo português. 

No mesmo ano, saiu no Brasil, “Domínio das tecnologias: ensaios 

em homenagem a Hermínio Martins” (2015), organizado pela professo-

ra brasileira Maria Angela D‟Incao.13 Obra mais restrita, reúne arti-

gos e ensaios a respeito da parte de sua reflexão associada à filosofia 

da tecnociência e à sociedade informacional, com autores brasileiros, 

ou que atuam no Brasil, de grande renome, como Leopoldo Waiz-

bort, Gabriel Cohn, Renan Springer de Freitas, Paula Sibilia, além de 

autores mais jovens, incluindo o autor desse livro, que publicou o 

texto “A passagem para o pós-humano como problema”. No caso do so-

ciólogo brasileiro Gabriel Cohn, cabe mencionar que o seu texto 

analisa, em verdade, o ensaio clássico de Martins sobre a relação 

entre o tempo e a teoria na sociologia, que já mencionamos acima, o 

que o coloca numa condição singular. Trata-se, diga-se de passa-

gem, do texto mais importante do livro, a nosso ver. 

Ainda no âmbito da produção crítica sobre a sua obra, temos 

em 2018 o lançamento na Inglaterra do livro “Time, Science and the 

                                                             
13 D‟INCAO, Maria Ângela (org.) (2015) Domínio das tecnologias. São Paulo: Letras à 
Margem. 
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Critique of Technological Reason: Essays in honor a Hermínio Martins”, 

organizado por José Esteban Castro, Bridget Fowler e Luís Gomes, 

com textos de autores como William Outhwaite, Charles Turner, 

Steve Fuller, além do artigo “Hermínio Martins Philosophical of 

Technology: A short introduction” de José Luís Garcia14, e da tradução 

em inglês da sua melhor entrevista, já mencionada acima, feita por 

Helena Jerónimo em 2011. Trata-se de um esforço imenso de disse-

minação da sua obra, com um divisão em capítulos muito pertinen-

te, abrangendo desde a filosofia da ciência (Parte II. Thomas Kuhn 

and the Theory Scientific), a análise sociológica e política de Portugal 

(Parte III. Patrimonialism and social development in Portugal) até a teo-

ria social e filosofia da tecnociência, a parte mais substancial do livro 

(Parte IV. Social Structures and the techno-scientific ethos: the approach 

from Sociological Theory). 

Em relação aos livros autorais, por fim, temos a publicação de 

“Mudanças de regime no Portugal do século XX” (2018), lançado em 

Portugal, pelo ICS15, com organização de Rui Feijó e que pode ser 

considerado o seu tratado de teoria social, com a reflexão densa e 

ampla a respeito do tema das mudanças de regime que vai além, 

propriamente, dos regimes políticos, estando associada também à 

problemática dos grandes processos de mutação civilizatória, inclu-

indo as discussões mais vinculadas às teorias da modernidade, às 

revoluções tecnológicas e ao advento de uma nova forma social no 

turbocapitalismo contemporâneo. Neste sentido, este livro se apro-

xima de algumas das suas teses principais no âmbito da filosofia da 

tecnociência e da formação da sociedade das tecnociências de mer-

cadorias, denotando claramente a coerência conceitual e reflexiva 

que atravessa o seu pensamento. 

                                                             
14 CASTRO, José Esteban; FOWLER, Bridget & GOMES, Luis (orgs.) (2018) Time, 
science and the Critique of Technological Reason: Essays in Honour of Hermínio Martins. 
London: St Antony‟s Series. 

15 MARTINS, Hermínio (2018a) Mudanças de regime em Portugal no século XX. Lisboa: 
Imprensa das Ciências sociais. 
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No final de 2018, é lançado nos EUA o livro “The technocene. Re-

flections on Bodies, Minds and Markets”, organizado por S. Ravi Rajan 

e Daniele Crawford, com um conjunto de ensaios de Martins no 

âmbito da sua filosofia da tecnociência, ampliando ainda mais o 

campo de possibilidades da recepção crítica da sua obra.16 Curiosa-

mente, duas obras que trazem lado a lado a reflexão política e socio-

lógica a respeito de Portugal, no primeiro caso, e a filosofia e socio-

logia da tecnociência, no segundo caso, do mesmo modo como vi-

mos em relação ao esforço inicial de disseminação crítica e organiza-

ção sistemática da sua obra na década de 90, com os livros sobre 

filosofia da ciência, teoria social e filosofia da tecnociência, e sobre 

análise sociológica e política de Portugal. 

Por fim, em 2019 é publicado o livro “Lições de Sociologia Clássi-

ca”, em parceria com José Luís Garcia17, com quem havia publicado, 

também como obra póstuma, o capítulo de livro “A hegemonia ci-

bertecnológica em curso” (2016).18 No caso do livro em especial, 

trata-se de um conjunto de artigos e ensaios sobre a teoria sociológi-

ca clássica, com análises de autores como Simmel, Weber, 

Durkheim, Marx, Parsons, cabendo destaque para o artigo pioneiro 

de Martins a respeito da obra de Célestin Bouglé. 

                                                             
16 MARTINS, Hermínio (2018b) (organizado por S. Ravi Rajan e Daniele Crawford) 
The technocene. Reflections on Bodies, Minds and Markets. London: Anthem Press. 

17 MARTINS, Hermínio; GARCIA, José Luís (2019) Lições de sociologia clássica. Lisboa: 
Edições 70. 

18 MARTINS, Hermínio; GARCIA, José Luís (2016) A hegemonia cibertecnológica em 
curso. In: MARTINHO, T. D., LOPES, J. T. & GARCIA, J. L. (2016) Cultura e Digital em 
Portugal. (Biblioteca das Ciências Sociais; Sociologia, 101). Porto: Edições Afronta-
mento. 
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Sobre o Autor 

Marcos Lacerda 

Marcos Lacerda é Doutor em Sociologia pelo IESP/UERJ, com a tese 

“Discurso sociológico da modernidade” e faz pós-doutorado em 

sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Uni-

versidade Federal de Pelotas (PPGS/Ufpel) com o projeto de pes-

quisa “Sociologia em tempos de mutação: Sociedade informacional, 

tecnociências e biopolítica”. Atua no âmbito de uma epistemologia 

das ciências humanas, tendo o conceito de sociedade como objeto de 

análise, com uma série de artigos e capítulos de livro publicados. 

Integra o co-laboratório Sociofilo/IFCS/UFRJ, o Ateliê Humanida-

des e o Núcleo Interseccionalidades do PPGS/Ufpel.  
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Série: Cartografias da Crítica 

A série Cartografias da Crítica do Ateliê de Humanidades Editorial pu-

blica autores e livros, nacionais e estrangeiros, que tomam como 

tema ou objeto a teoria crítica alemã, a filosofia política francesa, as 

ontologias do presente e as teorias críticas pós-coloniais. São publi-

cações de pesquisas do Ateliê de Humanidades, de autores a ele 

vinculados ou de terceiros, desde que atendam a necessidades bibli-

ográficas e sejam de excelência e relevância editoriais. 

Livros publicados 

1. Cartografias da crítica 

 Alberto L. C. de Farias e André Magnelli (org.) 

Resultado de pesquisa vinculada aos quadros do Ateliê de Huma-

nidades, mais especificamente ao Plano de convergência Cartografi-

as da Crítica. O livro reúne autores nacionais e internacionais em 

torno ao tema dos fundamentos, potencialidades e limites da (teori-

a) crítica hoje. Disponibilizamos uma seleção de textos, um balanço 

retrospectivo e uma prospectiva das atividades, através dos quais 

reativamos nossas intenções iniciais e desenhamos os contornos do 

novo horizonte que agora se inicia. 

2. Uma democracia (in)acabada 

André Magnelli, Sebastião Lindoberg da S. Campos e Felipe Maia 

G. da Silva (org.) 

A democracia triunfou grandemente e vacilou persistentemente. Na 

atualidade, ela é vista mais como um problema com o qual nos de-

batemos, do que como uma solução evidente da qual partimos. É 

uma trivialidade dizer que ela está em crise e é alvo de crítica. No 

entanto, recusamos assumir certas evidências sobre a democracia e a 

tomamos como um problema, uma história e uma experiência. O 
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livro introduz ao pensamento de Pierre Rosanvallon e tenta refletir 

sobre a crise e as mutações das democracias contemporâneas. 

3. Teoria Crítica da Colonialidade 

Paulo Henrique Martins 

O livro é uma reflexão sobre as crises atuais e uma proposta, até 

mesmo antevisão, de metamorfose epistêmica, metodológica, moral 

e afetiva. Sua atualidade se explicita diante dos atuais acontecimen-

tos no Brasil, na América latina e demais regiões. Nele, a constata-

ção de uma crise do desenvolvimentismo é, ao mesmo tempo, um 

ato de resistência à recolonialidade neoliberal em curso. Ele dialoga 

e sistematiza as teorias críticas europeias, os estudos pós-coloniais e 

as experiências do Norte e do Sul. Quando a fragmentação corrente 

transforma a polarização e as fronteiras em uma tentação, o autor 

dirige o olhar para a emergência de uma Teoria Crítica da Colonia-

lidade que floresce nas margens e intersecções, num entre-lugar que 

promete a descolonização do ser, do saber e do poder. Com este 

livro, prefaciado por Joanildo Burity, entregamos ao leitor não um 

catálogo das ruínas do tempo, ou um lamento a se juntar ao coro 

dos abatidos, mas sim um esforço de razão, afeto e heterotopia para 

reconstrução de um horizonte humanista, ao mesmo tempo desco-

lonizado e descolonializador, no século XXI.  

4. A sociedade das tecnociências de mercadorias 

Marcos Lacerda 

 



De forma bem irônica, ele é uma oportunidade de descolonização cultural e 
intelectual brasileira, efetuada por um reencontro com as problemáticas 
históricas de nosso antigo colonizador e por uma tomada de conhecimento de 
uma das mais fecundas obras da intelectualidade portuguesa 
contemporânea.

A Sociedade das Tecnociências de Mercadorias, de Marcos Lacerda, é uma 
introdução sistemática à obra do lósofo e sociólogo Hermínio Martins e um 
esforço de interpretação das sociedades tecnocientícas de nosso tempo.

Na sequência das publicações do Cartograas da crítica e do Teoria Crítica da 
Colonialidade, o Ateliê de Humanidades Editorial abre o horizonte de uma 
teoria social feita por portugueses e com miradas em Portugal, mas com 
inequívoca potência universal, conectando-nos com a escola liderada por 
Hermínio Martins, realizada hoje por meio de seus discípulos, especialmente 
José Luís Garcia e os pesquisadores do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa. 
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