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Significados, vulnerabilidades e potencialidades 
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(três)  ideias  / o elogio da diferença 

• Diversidade humana (a  diferença como atributo 

constitutivo e valor acrescido) 

 

 

• A perceção da diferença nas sociedades 

contemporâneas (culturas dominantes) 

 

•  Culturas de mudança      
         3.1 Património imaterial de conhecimento (não  edificado) 

         3.2 Um universo de exceções 
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• Diversidade  e processos de diferenciação 

 
 Fatores extrínsecos 

 Fatores intrínsecos 

• Construir SIGNIFICADOS 
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A atribuição de significado(s) é sempre uma leitura 

que lhe é exterior, constituindo por isso uma 

interpretação que varia conforme o observador, as 

suas concepções, pressupostos e pontos de vista. 

uma construção social /uma visão parcelar 

 Dos fatores extrínsecos 
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TODO PONTO DE VISTA É A VISTA DE UM PONTO 
 

 

 
 
Ler significa reler e, compreender, interpretar 
Cada um lê com os olhos que tem 
E interpreta a partir de onde os pés pisam. 
Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 
Para entender como alguém lê,  
é necessário saber como são seus olhos   
e qual é a sua visão de mundo 
… … … 
 

                                                                                  Boff, L. 1997 
 

 
                                                                                                             
 



• Das limitações e das potencialidades do 

significado 

 

Leituras múltiplas, cruzamento de pontos de vista 
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ampliação/aprofundamento da 

compreensão 

encontrar linhas de sentido 
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•  Dos fatores intrínsecos/caminhada filogenética 

 

… entre a sedução da viagem e o 

sentido de permanência  

ciências do tempo ciências do vivo 

ciências do logos 

entre a errância e a fixação 
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 Contributos da  História, da Arqueologia, da 

Antropologia … 

 

Origens, transumâncias e fixações  

Fusão de patrimónios genéticos e marcadores 

simbólicos de pertença e de identidade  
 

 

   

 

 

 

 

culturas que, sucessivamente,  

se vão afirmando e diferenciando 
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•  Contributos da Sociologia , da Geografia … 
 

 processos de fundação, desenvolvimento e fim  

dos impérios e das civilizações                 

. 

… inquestionáveis patrimónios e  

interminávei 

…inquestionáveis patrimónios 

… intermináveis  questões : 

como?  porquê? 



10 

•  Contributos da Biologia, da Neurologia, da 

Genética, … 
…  

complexas tecituras genéticas, seja  na panóplia de cores   

com que a pele humana se  ajusta, seja na linha do olhar  

que ora se estreita, ora se alonga num risco sem fim. 

as raças e o género marcadores 

diferenciadores de identidade 
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• Contributos da Epistemologia , da Filosofia , da Ética, … 
 

  … pretensões de certeza e  de objetividade como caminho 

para uma certa ideia de verdade, igual para todos, 

desconsideradas que são todas as variáveis diferenciadoras. 

para quê  da própria condição humana  

com vista encontrar um rumo e construir um 

sentido 

transcender as questões específicas de cada 

grupo ou comunidade 
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• Dos fatores intrínsecos /caminhada  ontogenética 

 

   … constatação da diferença individual como 

atributo constitutivo do humano 

diferencial de singularidade 

 potencial criativo inalienável  
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• Da relação entre a própria espécie  e a imensidão 

cósmica …  

 

 

 Redução da ambição de sapiens(a) a um sem número 

de questões sem resposta. 

 

 

Moramos no limiar do espanto !  

relação 

conhecido/desconhecido 
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… uma cultura de padronização 

para o isomorfo, para o uniforme, 

para o igual (os mesmos gestos, as 

mesmas vestes, o mesmo visual, as 

mesmas canções, os mesmos 

gostos, …)  

Moramos no limiar da monotonia 

… 

 

Anulação da diferença  

Sentimento de perda  
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um significado de 

perda 
um significado de 

ganho 

Vulnerabilidades/potencialidades 

 

        

moramos no limiar da ambiguidade … 

Culturas de mudança 
Educação  
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… pelo que deixamos de ver e de valorizar por 

efeito de um olhar habituado : o deslumbre da 

singularidade de cada ser e o 

incomensurável potencial de desenvolvimento 

e de inovação. 

 

um sentimento de 

perda 

moramos no limiar da cegueira ? 
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… a consciência de um saber sabido, 

segundo o qual, a diferença constitui um 

valor acrescido e a convivência nela, e a 

partir dela, um factor de enriquecimento 

humano.  

um sentimento 

de ganho 

moramos no limiar da consciência? 
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…  possibilidade transformadora do conhecimento 

e da educação no resgate da inteligência criadora, da 

consciência fraterna e do acesso justo e equitativo às 

condições de vida e à dignidade pessoal e coletiva. 
 

Moramos no limiar da miragem ? 
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… Passar do saber sabido ao saber agido, congregando uma vez 

mais os saberes parcelares dos que, num mundo dividido, 

segregador e excluente , encontram ainda alento para a dádiva, o 

reconforto e a solidariedade não como prática de simples 

caridade, mas como justa aspiração da humanidade a uma 

generalizada ideia de bem comum. 

instituições,  entidades,  organizações, pessoas  

uma rede  de bem… 
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Moramos no limiar da lucidez ? 

idália 


