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Apresentação dos editores
Os livros são a chave de acesso para nos tornamos melhores.
Sua capacidade de provocar essa transcendência suscitou discussões, alegorias e desconstruções sem fim. As implicações metafóricas do ícone hebreu-helenístico do Livro da Vida, do Livro da
Revelação, da identificação 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
editorial brasileiro. Trata-se do quinto volume de uma série sobre
Cartografias 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 empreendimento 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
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segundo lugar, pela evidente natureza pública e não estritamente comercial do Ateliê e do seu Selo. Caracterizando-se por ser
uma iniciativa de economia plural, bem própria às experiências
contemporâneas 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 formação 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 trabalhos 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 desenvolvimento 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 controlado 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 pesquisa e formação, diferentemente do que ocorre com as editoras estabelecidas, mesmo as
universitárias. É a partir da pesquisa tomada como vocação da
nossa instituição, com seus problemas delineados 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 contemporâneos.
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Além disso, se nos interessa fazer uma contribuição para a
elevação 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, o saudoso George Steiner,
tornou-se atualmente “uma ‘ocupação’ 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 encontro profundo entre
o texto e sua recepção, entre a letra e o espírito”; experiência que
se tornou “uma singularidade excêntrica, psicologicamente 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 iniciados 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 papel, 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 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, de Uma democracia (in)acabada e de Teoria Crítica da Colonialidade, nossa série Cartografias da Crítica do
Ateliê de Humanidades Editorial traz ao público brasileiro duas
publicações que abrem o horizonte de uma teoria social portuguesa e com miradas em Portugal, mas com inequívoca potência
universal. Após A sociedade das tecnociências de mercadorias, de
Marcos Lacerda, que é uma importante introdução à obra do fi-
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lósofo e sociólogo português Hermínino Martins, trazemos agora
o Sociologia das tecnociências contemporâneas: ensaios de teoria social portuguesa. Este livro nasce de um esforço para a construção
de um diálogo entre sociólogos brasileiros e portugueses, com
a proposta de construir uma aproximação entre dois campos
intelectuais dos mais vigorosos da teoria social contemporânea.
Temos o objetivo aqui de introduzir e difundir no público brasileiro a corrente de teoria social e de pesquisa crítica presente no
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que teve
origem sob a influência do pensamento de Hermínio Martins, do
seu trabalho com José Luís Garcia, e é prosseguida hoje por este
último e pelo círculo intelectual e acadêmico que anima.
Com isso, cremos ter reforçado nosso compromisso com a
reflexão 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 verdade, 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.
Rio de Janeiro & Itabuna,
27 de junho de 2020

Introdução
Marcos Lacerda
& André Magnelli
O presente livro é um apanhado significativo do que de melhor tem sido feito em Portugal a respeito da sociologia do tempo
presente, através da visada de um dos mais estimulantes sociólogos portugueses: o investigador e professor do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, José Luís Garcia, e a
corrente de sociologia crítica que alenta nessa universidade e que
irradia para outras escolas do ensino superior. Uma sociologia
que coloca no seu centro a problemática do advento da geração
de tecnologias surgidas a partir das últimas décadas do século
XX, com destaque para as tecnologias da informação e as biotecnologias, com sua respectiva consolidação e espraiamento em
todas as áreas da vida humana e da biosfera, cujas consequências de âmbito ontológico, epistêmico, ético-normativo, cultural,
econômico, político e na vida biológica são um dos temas mais
relevantes e mesmo centrais para que possamos compreender as
sociedades contemporâneas.
Garcia é autor de livros, artigos e ensaios decisivos para
a compreensão do nosso tempo. Cabe citar aqui textos como
Biotecnologia e biocapitalismo global (2006); Sobre a origem da
crítica da tecnologia na teoria social: Georg Simmel e a autonomia
da tecnologia (2007); O ethos da ciência e as suas transformações
contemporâneas, com especial atenção sobre a biotecnologia (2008,
em co-autoria com Hermínio Martins); Fukushima: a tsunami of
technological order (2013, em co-autoria com Helena Jerónimo);
ou Methodological luddism: A concept for trying degrowth to the
assessement and regulation of technologies (2017, com Helena Jerónimo e Tiago Carvalho).
É um dos principais responsáveis por trazer ao campo intelectual português a filosofia e sociologia das tecnociências e das
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tecnologias da informação, tendo feito isso em especial através
da parceria com o filósofo e sociólogo Hermínio Martins, em
livros organizados com ele (Dilemas da civilização tecnológica,
2003; Lições de sociologia clássica, 2019), em um dossiê especial
sobre sociologia e tecnologia para a importante revista portuguesa Análise Social (2006), na organização de um livro sobre a obra
de Martins (Razão, Tempo e Tecnologia: estudos em homenagem a
Hermínio Martins, 2006) e na escrita de uma série de ensaios,
artigos, direção de pesquisas e organização de livros.
O nosso livro está dividido em três partes. A primeira parte apresenta uma entrevista com José Luís Garcia, que introduz elementos fundamentais para o entendimento da situação
atual do campo intelectual português no âmbito da teoria social
contemporânea. Nela, Garcia percorre vários aspectos de seu
itinerário e do abrangente âmbito de problemas abarcado pela
agenda de pesquisa da corrente crítica portuguesa em causa: a
sua formação intelectual e cultural; a relação com a filosofia, a
teoria social e as teorias sociológicas; o problema das tecnologias
da informação, percorrendo seus livros, ensaios e artigos sobre
o tema; a importância da obra e do diálogo vivo com Hermínio
Martins; e, por fim, uma análise do contexto geopolítico contemporâneo, no âmbito político, econômico e cultural, incluindo as
questões relacionadas à crise da pandemia do Coronavírus.
Na segunda parte, temos três ensaios da tendência portuguesa de teoria social crítica, de José Luís Garcia, de Hermínio Martins
e de Helena Jerónimo, todos voltados de alguma forma a fazer da
sociologia das tecnociências o meio de realização por excelência de
uma ontologia de nosso tempo. No primeiro, Crítica da neolatria tecnocientífica, Garcia faz uma exegese a respeito do conceito
de “inovação” e seu correlato moderno e contemporâneo: o termo
“inovação tecnológica”. Ambos associados ao que poderíamos chamar de uma espécie de “cultura do capitalismo global contemporâneo”, cuja constituição histórica está vinculada a um conjunto de
processos: o surgimento das tecnologias de informação; a perda de
relevância da modernização de base socialista com o fim da Guerra-Fria; a hegemonia do neoliberalismo como prática de Estado,
acompanhando o enfraquecimento do Estado de bem-estar social.
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Garcia sugere a existência de um historicismo simultaneamente tecnológico e neoliberal (“tecno-liberal”), associado
ao pressuposto de que há sempre uma progressão qualitativa
no desenvolvimento tecnológico, surgindo daí a construção de
um imaginário de fundo normativo a respeito da necessidade de
“inovação tecnológica”, tendo sempre como ideia central a concepção de que o capitalismo é uma espécie de sistema terminal,
modelo político, econômico e cultural insuperável, sendo possível fazer apenas ajustes, reformas, especialmente no âmbito
das tecnologias, ou melhor, das “tecnociências de mercadorias”.
Como se houvesse uma racionalidade guiando o avanço tecnológico em conjunção, é mister dizer, com o Mercado de base
capitalista.
Se na primeira parte do texto há uma história da emergência do conceito da inovação, na segunda parte estamos diante
da crítica à crença vigente de que existiria um vínculo natural
e necessário entre o avanço tecnológico e o mercado capitalista,
ideologia que nos cega para as consequências sociais perversas
de certas políticas de inovação tecnológica, ou, quando elas são
vistas, nos conduz para sua justificação fatalista.
O segundo ensaio é do filósofo e sociólogo Hermínio Martins: A Singularidade está próxima. Martins é reconhecidamente um dos mais destacados sociólogos de Portugal e também no
plano internacional na segunda metade do século XX, precursor
nos estudos sobre a nova forma social derivada de processos amplos, nas dimensões históricas, econômicas, culturais e mesmo
epistêmicas e ontológicas, especialmente com o seu tratado a respeito da sociedade das tecnociências de mercadorias: “Experimentum Humanum: civilização tecnológica e condição humana” (2011).
No livro, Martins, em certa medida, condensa algumas das suas
teses principais, em especial a questão da relação entre a aceleração super-exponencial das tecnologias da informação, que são
integradas tanto a todos os aspectos da esfera da vida humana –
acompanhadas da radicalização esboçada pelas experimentações
da micro-eugenia liberal e da bio-nanotecnologia –, quanto à biosfera, com um alto grau de Incerteza a respeito das consequências
reais da aceleração tecnológica para o meio-ambiente, o que traz
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implicações não só para a espécie humana, para as formas de vida
orgânicas, mas também para o próprio planeta em todas as suas
dimensões. Tecnologias, diga-se de passagem, em relação indissolúvel com a Ciência e o Mercado.
O ensaio, por sua vez e de forma complementar, trata da
questão da “Singularidade”, termo que se refere a um possível salto evolucionário resultante da aceleração super-exponencial das
tecnologias da informação, uma mutação de tamanho e alcance
que estaria nos conduzindo ao advento de uma nova espécie,
primeiramente formada por um misto entre máquinas e organismos, posteriormente por um descarte do próprio nível orgânico do Ser. Tal possível acontecimento, de feição escatológica,
seria equiparável, no mínimo, ao que foram as revoluções neolítica e industrial. Chama a atenção, por fim, o fato de Martins
apresentar o que seria uma espécie de “escola de pensamento da
Singularidade”, com autores heterodoxos ao campo das ciências
sociais e da filosofia, incluindo ficcionistas, futurólogos e pensadores outsiders.
No terceiro e último ensaio desta parte, Riscofrenia e “espíritos animais”, Helena Jerónimo apresenta de forma bem interessante a relação entre os conceitos de Risco e Incerteza com a
problemática das consequências sociais das tecnociências. Antes
de tudo, é necessário ressaltar a importância da reflexão de Hermínio Martins para a autora que, ademais, realizou a entrevista
mais completa com o sociólogo e filósofo português, originalmente
publicada na revista Análise Social. Colocando-se claramente na
esteira de Martins através de uma reflexão muito bem desenhada,
a autora mostra no presente ensaio como a concepção de uma “sociedade de risco” está associada a uma noção de controle e previsão racional das consequências das ações humanas, especialmente
aquelas associadas às invenções tecnológicas. Seria possível prever,
através de complexos modelos probabilísticos, as implicações sociais, econômicas e políticas de experimentos tecnocientíficos em
toda a sua extensão. O conceito de risco seria, em certa medida, a
ampliação de um longo processo cultural que se acredita capaz de
racionalizar o contingente, o aleatório, o imprevisível. No entanto,
as tecnociências contemporâneas estariam nos levando a situa-
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ções cujas consequências são verdadeiramente imprevisíveis, em
todos os aspectos, seja no âmbito da biosfera, seja no âmbito da
esfera da vida humana.
O conceito de risco, pensado nestes termos, acabaria por perigosamente legitimar uma falsa racionalização das complexidades
existentes, servindo assim para justificar formas de precificação
dos "riscos assumidos" e avançando então em processos de mercantilização descontrolados. Contra tal apropriação da noção de
risco, ela defende uma noção de incerteza apta a fortalecer a razoabilidade ética contra a racionalização tecnomercantil, de modo
a fortalecer a responsabilidade e a precaução diante de fenômenos
complexos e incertos.
Por fim, na terceira parte nos dedicamos aos prolegômenos
de uma história e ética das técnicas. Nela constam os dois ensaios finais do livro.
No primeiro ensaio, Técnica e conhecimento humano,
João Príncipe apresenta um debate sobre a relação entre conhecimento e técnica no início do século XX francês. Este debate
concentrava a questão em dois pólos: de um lado, autores que
partiam do pressuposto de que o conhecimento nasce de uma
confrontação, ou seria melhor dizer, de uma relação de seres humanos com a matéria inerte, cujo resultado se dá na constituição
de ferramentas, objetos, utensílios e assim por diante; e, de outro, autores que partiam de um outro pressuposto, associando o
desenvolvimento do conhecimento – e do próprio humano como
tal – a partir da constituição de uma consciência coletiva expressa inicialmente nas formas simbólicas religiosas. Algo diferente
se via nos autores analisados por João Príncipe: Louis Weber
(1866-1949) e Désiré Roustan (1873-1941). Ambos, em um certa medida, aproximam, com diferentes concepções a respeito
dos níveis de gradação, uma visão tecnocientífica e materialista
do conhecimento e do humano como humano e uma visão associada a um idealismo racional crítico de base especulativa e
totalizante.
Ao analisar os dois autores, ele mostra que a interação entre teoria e prática, tão central às ciências, possui uma história
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complexa que envolve uma dialética multicausal entre avanços
teóricos e evoluções tecnológicas, o que deve ser analisado sem
jamais perder de vista a dimensão ética de tal inter-relação. Esse
fato nos demanda perceber a relação intrínseca das ciências modernas com as técnicas, mas reconhecendo, ao mesmo tempo,
o avanço existente na assunção da natureza desinteressada do
conhecimento científico, fato esse tão desprezado hoje com a
hegemonia de um saber subjugado à utilidade imediata.
É assim que percebemos que a filosofia e a sociologia das
tecnociências depende, para a corrente de teoria social portuguesa (como o é para uma boa teoria crítica), de uma articulação entre a reconstrução histórica das técnicas e a reflexão ética
sobre as tecnologias. Este conhecimento nos conduz ao último
ensaio, Três considerandos sobre a técnica na Grécia Antiga, de
Tiago Mesquita Carvalho. Neste texto, o autor recua no tempo e
reconstitui a emergência da semântica do conceito de técnica e
sua relação com a práxis, o que é feito percorrendo a história do
Ocidente em seus primórdios, desde os poemas homéricos até
as filosofias de Platão e Aristóteles. Em um ensaio que faz lembrar os esforços de Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis e Paul
Ricoeur, Carvalho mostra como em nossa tradição a concepção
de responsabilidade humana se desenvolve quando se afasta do
destino inexorável imposto pelos deuses, para fazer emergir uma
concepção de vínculos causais entre as ações. Recupera-se, neste
trabalho, o vínculo histórico entre técnica e ética, propondo-nos
assim retomar uma concepção sapiencial de técnica que pode e
deve informar nossa relação contemporânea com a inovação tecnológica. De Homero a Aristóteles, nossa tradição associa uma
ciência do trágico presente nos efeitos perversos (o problema da
fortuna) com uma consciência ética da existência de uma racionalidade prática, ou seja, da capacidade humana de ação, decisão
e responsabilização.
Deste modo, fechamos o itinerário de pensamento e pesquisa da teoria social portuguesa que, iniciado com a sociologia das
tecnociências contemporâneas e atravessado pela filosofia das
tecnociências, desemboca enfim numa história ético-filosófica
das técnicas. Ao longo do trajeto, temos neste livro não apenas u-
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ma contribuição para uma ontologia de nosso tempo mas também uma reflexão ética sobre a condição humana em uma época
em que a humanidade parece tomada pela hybris autodestruidora que se racionaliza no discurso da inovação, do gnosticismo
tecnológico ou do risco. Sendo uma teoria social crítica, a sociologia das tecnociências contemporâneas que ora apresentamos
no Brasil combina portanto o rigor teórico e empírico com um
posicionamento normativo emancipatório, que se recusa a trocar os fins pelos meios e reivindica, como diz Jose Luís Garcia,
uma inovação tecnológica que não seja desincrustrada do social
e um pensamento das tecnociências que não esqueça que as
técnicas estão imersas nas fontes históricas e estão entremeadas
por ações, desejos e destinos humanos.
E isso desde o início, desde o fim...
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Universidade de Oxford mais de duas décadas até à sua jubilação. Foi
também professor da Universidade de Essex, onde fundou o Departamento de Sociologia, na de Leeds, e convidado nas iniversidades de
Pensilvânia e Harvard. No último período da sua vida foi investigador
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e Outros Ensaios de Teoria Social, Lisboa, Século XXI, 1996; Scientific
Establishments and Hierarchies (co-organização com Norbert Elias e
Richard Whitley), Dordrecht, D.Reidel, 1982; Max Weber’s «Science as
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tese de doutoramento foi orientada por Hermínio Martins, e Investigador Principal do quadro do Instituto de Ciências Sociais da mesma
universidade. Os seus principais tópicos de investigação são a teoria
social crítica, a filosofia da tecnologia, os estudos de media e comunicação e a sociologia da ciência. Tem sido docente e proferido cursos e
conferências em várias universidade de Portugal, Brasil, Espanha, Itália,
França e EUA. Entre as suas publicações salientam-se Lições de Sociologia Clássica, que co-organizou com H. Martins, Almedina, 2019; Media and Portuguese Empire (co-org), Palgrave Macmillan, 2017; Pierre
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de Medicina de Lisboa entre 2015 e 2017. Desde 2017 faz parte da
direção da SPT - Society for Philosophy of Technology, com sede nos
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estudos sociais de ciência e tecnologia, risco e incerteza, ambiente e catástrofes, e gestão de recursos humanos “verde” e comportamento organizacional. A par dos artigos científicos nestas áreas, em Journal of Risk
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Ciências Sociais, 2010) e Jacques Ellul and the Technological Society in
the 21st Century (Springer, 2013, em co-edição). Foi membro do Executive Board da Society for Philosophy and Technology (SPT) (2013-2017)
e Directora-Adjunta da revista Análise Social (2011-2014).

João Príncipe
É professor na Universidade de Évora, membro do Instituto de História Contemporânea (IHC-CEHFCi), e doutorado em Epistemologia,
História das Ciências e das Técnicas pela Universidade de Paris VII, com
uma tese sobre a recepção francesa da Mecânica estatística, dirigida por
Olivier Darrigol. Tem trabalhado sobre tópicos diversos sempre valorizando a História das Ideias. Publicou textos sobre Poincaré, Duhem
e Cassirer, etc. É autor dos livros: Razão e Ciência em António Sérgio
(2004), 4 Novos Estudos sobre António Sérgio (2012) e O horizonte
pragmatista de António Sérgio (2019). Editou os Évora Studies in the
Philosophy and History of Science, cujo primeiro volume (2015) In Memoriam Hermínio Martins, contém a compilação dos escritos sobre
filosofia da ciência de Hermínio Martins.
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É mestre em Ciências de Engenharia e Ambiente pelo Instituto
Superior Técnico de Portugal e em Filosofia da Natureza e do Ambiente
pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorado em
Filosofia da Tecnologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa com o título "A medida e as coisas. Virtudes, responsabilidade
e tecnologia", sob orientação de Helena Jerónimo. A sua tese de mestrado, Arte e Natureza no Budismo Japonês, foi publicada com o apoio
da Fundação Oriente. Tem participado em colóquios e conferências e
publicado artigos em revistas nacionais e internacionais sob os temas da
história e filosofia da tecnologia, ética das virtudes, estudos de ciência e
tecnologia, ética ambiental e estética japonesa. É membro da Sociedade
de Ética Ambiental desde 2013.

Série: Cartografias da Crítica
A série Cartografias da Crítica do Ateliê de Humanidades Editorial publica 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 publicações de pesquisas do Ateliê de Humanidades,
de autores a ele vinculados ou de terceiros, desde que atendam a necessidades
bibliográficas e sejam de excelência e relevância editoriais.

Direção da Série
Felipe Maia G. da Silva – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Alberto Luis Cordeiro de Farias – Ateliê de Humanidades / Instituto de
Estudos Sociais e Políticos (IESP-UERJ)
Conselho Editorial Consultivo
Arthur Bueno – Universidade de Frankfurt
Filipe Campello – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Marcos Nobre – Universidade de Campinas (UNICAMP)
Paulo Henrique Martins – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Thiago Panica Pontes – Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Livros publicados
1. Cartografias da crítica – Alberto L. C de Farias e André Magnelli (org.)
Resultado de pesquisa vinculada aos quadros do Ateliê de Humanidades, mais
especificamente ao Plano de convergência Cartografias da Crítica. O livro reúne
autores nacionais e internacionais em torno ao tema dos fundamentos, potencialidades e limites da (teoria) crítica hoje. Disponibilizamos uma seleção de
textos, um balanço retrospectivo e uma prospectiva das atividades, através dos
quais reativamos nossas intenções iniciais e dese- nhamos os contornos do novo
horizonte que agora se inicia.
2. Uma democracia (in)acabada – André Magnelli, S. 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 debatemos, 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
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 acontecimentos no Brasil, na América latina
e demais regiões. Nele, a constatação 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 Colonialidade 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 descolonizado e descolonializador,
no século XXI.
4. A sociedade das tecnociências de mercadorias: introdução à obra de Hermínio Martins – Marcos Lacerda
A Sociedade das Tecnociências de Mercadorias, de Marcos Lacerda, é uma
introdução sistemática à obra do filósofo e sociólogo Hermínio Martins e um
esforço de interpretação das sociedades tecnocientíficas de nosso tempo. Na
sequência das publicações do Cartografias 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. 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.
5. Sociologia das tecnociências contemporâneas – Marcos Lacerda & André
Magnelli (organizadores)

