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 * Meditação da Técnica (1939) 
 
 * Biologia e Pedagogia   (1921) 
 
 * O Fundo Insubornável da Pessoa (1916) 
 
 * As duas grandes Metáforas  (1925) 
 
 * A Rebelião das Massas  (1930) 
 
 * A Razão Histórica  (1940) 
 
 * Sobre o Estudar e o Estudante  (1929) 
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  * Meditação da Técnica 
 
  Adaptação do Homem ou da Natureza? 

  A essencialidade do supérfluo 

  Estágios: O que virá? 

  A consciência em questão 

  A Técnica e a Tecnologia 
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Técnica/Tecnologia: Fases  
“Meditação da Técnica” (Ortega y Gasset) 

  1ª Fase:   A técnica é de todos (tácita)     

    

  2ª Fase:   Explicitação do “técnico” (artesão) 

    

  3ª Fase:   Explicitação da técnica;    
  máquinas e metamáquinas;    
  distinção técnico/operário; 

     consciência da técnica 

   Aurora da TECNOLOGIA 
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Tecnologia: O que virá? 

   
   4ª Fase(?): A tecnologia é de todos   

      A consciência dos limites 

       A prevalência do ser humano 

OU... 

   

 4ª Fase(?): Tecnociência 

      The Singularity is near 

                 Trans-humanismo (Kurzweil)  
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Das Técnicas às Tecnologias 

        

      TECNÉ + LOGOS: TECNOLOGIA 
                       logos da técnica                            

 
      

                       Oralidade 
 
TECNOLOGIAS            Escrita                    
 
     Informática 
 
                                Língua materna 
  INFORMÁTICA 
      Matemática  
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  * Biologia e Pedagogia 
 

 Somos seres Analógicos ou Digitais?  

  Pedagogia das secreções internas 

  A Bicicleta o Pé e a Ameba 

  Zoologia, Biologia, Biognósis 

  A Simbiose Razão/Sentimento 
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  * Biologia e Pedagogia 
 “ Não há na ciência atual capítulo mais 

revolucionário das velhas concepções do que 
a temática das secreções internas.” 

  “Ao lado de suas aplicações médicas, dentro 
da pura teoria biológica, as secreções 
internas pertencem à classe geral dos 
fenômenos de regulação.” 

“Uma teoria geral da vida humana 
chamaríamos de Biognósis.”    
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* O fundo insubornável da PESSOA 
 
   Autoridade e Responsabilidade 

   O Livre Arbítrio 

   A Cebola e a Alcachofra 

   Pessoa como fundamento da Ética 

   Desobediência Civil 
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* O fundo insubornável da PESSOA 
   “Falava antes de certo fundo insubornável 

que há em nós. Geralmente, esse núcleo 
último e individualíssimo da personalidade 
está soterrado por um acúmulo de juízos e 
maneiras sentimentais que de fora caíram 
sobre nós. Somente alguns homens dotados 
de uma peculiar energia conseguem 
vislumbrar isso que Bergson chamou de ‘Eu 
profundo’.” 
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 * A Razão Histórica 
 
   Homem: Natureza ou História? 

   Cultura: passado ou futuro? 

   História: Razão Viva 

   O Significado das Mudanças de Significado  

   Fusão de Horizontes  
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 * A Razão Histórica 
 
   “O homem não tem natureza, o que tem é 

uma história, porque história é o modo de 
ser de um ente que é constitutivamente, 
radicalmente, mobilidade e transformação.” 

   “É chegado o momento de que a razão que 
era somente física se libere desta limitação 
e o homem crie a razão histórica.”  
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  * As Duas Grandes Metáforas 
 
   A função da Metáfora 

   A Metáfora como Índice 

   A ideia de Verdade  

   Aristóteles e Platão 

   Consciência como Impressão e como Criação 
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  * As Duas Grandes Metáforas 
   “A metáfora é um instrumento mental 

imprescindível, é uma forma de pensamento 
científico.”  

   “Além de ser um meio de expressão, a metáfora 
é um meio essencial de intelecção.” 

  “Quando um escritor censura o uso de metáforas 
em filosofia, revela simplesmente seu desconhe- 

   cimento do que é filosofia e do que é metáfora.” 
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  * A Rebelião das Massas 
 
   O Homem Massa 

   Massa e Multidão 

   Caráter e Circunstância 

   O Homem Medíocre 

   O homem Light 
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  * A Rebelião das Massas 
  “Massa é todo aquele que não se valoriza a 

si mesmo,... mas que se sente como todo 
mundo’, e, entretanto, não se angustia, 
sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos 
demais.” 

   “Massa é o ‘homem médio’, ... que converte 
o que era meramente quantidade numa 
determinação qualitativa.” 
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   * Sobre o Estudar e o Estudante 
 
   “Falsidade” geral do Estudar 

   Ciência e necessidade... de Ciência   

   Necessidade, Cura, Curiosidade 

   Ideias Mortas x Ideias Mestras 

   Entender/Explicar: Clareza/Simplicidade  
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   * Sobre o Estudar e o Estudante 
 
“Ensinar é primária e fundamentalmente 

ensinar a necessidade de uma ciência e não 
ensinar uma ciência cuja necessidade seja 
impossível fazer sentir ao Estudante.” 

“Ninguém pode entender uma resposta sem 
previamente ter sentido a pergunta a que 
ela corresponde.”     
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