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O presente trabalho pretende, dialogando com o conto Minority report de Philip K. 

Dick, apresentar algumas problematizações que circunscrevem as questões de liberdade e 

segurança na sociedade do século XXI. Para tanto, se propõe pensar em duas frentes 

diferentes, em dois momentos também distintos, a temática presente no conto referido: no 

primeiro momento tentou-se buscar os elementos de ‘ordem’, ou seja, aqueles elementos 

lógicos que guiam o leitor diante do que é dito, para que seja possível, até certo ponto, 

acompanhar uma história que está sendo contada. 

No segundo momento a analise deu-se concentrada nos elementos de ‘desordem’, 

aqueles elementos que desviam de algum lugar ou de alguma coisa, que seguem outros 

caminhos latentes, mas não explorados, que podem surgir durante o texto. Ambas ideias, tanto 

de ‘ordem’ quanto de ‘desordem’ estão presentes no pensamento complexo de Edgar Morin. 

Ao final, talvez seja possível religar estes elementos e propor a possibilidade de aproximação 

entre o conto trabalhado e as possibilidades que são vividas diariamente.  

Primeira parte 

O personagem acompanhado em boa parte do conto Minority report é apresentado 

como John A. Anderton, chefe da Precrime Division. Um policial velho que está justamente 

recebendo um novo assistente que seria seu eventual sucessor no cargo. A divisão onde 

Anderton trabalha é encarregada de evitar homicídios que aconteceriam com as informações 

‘despejadas’ pelos chamados monkeys, ou precogs, que conseguem visualizar eventos futuros 

com até duas semanas de antecedência. Logo no primeiro capítulo o protagonista vê seu 

próprio nome sair de uma das máquinas em seu local de trabalho e descobre que iria matar 

alguém dentro da próxima semana. Sua confiança na divisão criminal é total, mesmo 

enquanto se apresenta cada vez mais desconfiado das pessoas ao seu redor, inclusive de sua 

esposa. 
                                                           
1 Mestranda em Letras pela FURG. Bolsista CNPQ. 
2 Mestrando em Letras pela FURG. Bolsista CAPES.  
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O primeiro elemento interessante é que os precogs não fornecem suas informações 

em uma linguagem inteligível, mas que deve ser decifrada por meios tecnológicos em forma 

de máquinas. Aquilo que se apresenta como ‘desordem’ é passível de, através de um certo 

método, se tornar ordenado e então compreendido. A comunicação dos precogs se confunde 

até certo ponto com sua aparência horrível, deformada e retardada.  

‘Ordem’ é a lei tornada complexa3, uma vez que comporta diversas formas e 

singularidades. Em um ambiente no qual a ordem não comporta aquilo que lhe é estranho, não 

há possibilidade de existência do precog. Como o conto informa, estes eram humanos 

diagnosticados com uma variedade de problemas mentais e, portanto, imprestáveis para uma 

sociedade baseada na ‘ordem’. É, neste ponto, importante ressaltar as palavras de Foucault4: 

existe em nossa sociedade outro princípio de exclusão: não mais a interdição, mas a 

separação e uma rejeição. Penso na oposição razão e loucura. Desde a Alta Idade 

Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros; pode 

ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade 

nem importância, não podendo testemunhas na justiça, não podendo autenticar um 

ato ou contrato, não podendo nem mesmo, no sacrifício da missa, permitir a 

transubstanciação e fazer do pão um corpo; pode ocorrer também, em contrapartida, 

que se lhe atribua, por oposição a todas as outras, estranhos poderes, o de dizer uma 

verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda ingenuidade 

aquilo que a sabedoria dos outros não pode perceber. É curioso constatar que que 

durante séculos na Europa a palavra do louco não era ouvida, ou então, se era 

ouvida, era escutada como uma palavra da verdade. Ou caía no nada – rejeitada tão 

logo proferida, ou então nela se decifrava uma razão ingênua ou astuciosa, uma 

razão mais razoável do que a das pessoas razoáveis.  

O movimento descrito neste pequeno fragmento é bastante semelhante com o 

movimento que se presencia no livro: em um momento, a palavra do precog nada significa, 

ele não é útil socialmente e sua palavra não pode circular; no segundo momento ele não 

apenas descreve o futuro que vê, como é ingênuo (por não conseguir entender aquilo que 

prevê) e mas tem sua palavra é escutada como a palavra da verdade. Não há, ainda, dúvidas 

sobre aquilo que ele profere. 

Estes elementos fazem retornar a ideia de ‘ordem’. Para que a fala do precog seja 

ouvida, para que circule e até para que seja tomada como verdade, é necessária a manipulação 

tecnológica. Aparece assim um pequeno circuito: para entender uma determinada fala é 

preciso que a mesma seja manipulada. Para tal manipulação é criada uma técnica que se 

                                                           
3 Morin, Edgar. Ciência com consciência. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 197 
4 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 

novembro de 1970. 24. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014. p. 10-11 
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apresenta, finalmente, como tecno-lógica5, isto é, uma determinada lógica que integra a 

técnica. A partir daí, é formulada uma determinada verdade, após o necessário ‘ordenamento’ 

daquilo que não faz sentido fora da técnica. O problema que se apresenta neste caso é que a 

verificação da verdade nunca é realizada. O elemento final do circuito deveria ser a 

verificabilidade da informação obtida. No conto, no entanto, este elemento é substituído pela 

‘prevenção’ que ocorre quando a pessoa que presumivelmente iria cometer o homicídio é 

presa.  

É possível dizer, a partir do circuito que se forma, que “a manipulação exercida sobre 

as coisas implica a subjugação dos homens pelas técnicas de manipulação. Assim fazem-se 

máquinas a serviço dos homens e põem-se homens a serviço das máquinas”6. Esta relação se 

torna ainda mais explícita no conto quando é percebido que os seres humanos foram tornados 

máquinas quase artificiais (este ponto será melhor trabalhado posteriormente) para melhor 

servir aos seres humanos, e que o serviço que eles prestam é, em última instância, aprisionar 

seres humanos.  

Aquilo que Anderton parece não perceber é justamente o quão preso ele se encontra 

pelo aparato do precrime. Quando em determinado momento sua esposa aponta diretamente 

para o paradoxo que é conhecer o próprio futuro (pois poderiam agir de maneira diferente), o 

protagonista rebate que todos saberem que iriam cometer um homicídio representaria um 

risco grande mais. Lisa Anderton surge, então, precisa explicar, de forma ácida e rindo: 

“Risk? Chance? Uncertainty? With precogs around?”7. Essa passagem antecipa, de certa 

forma, a saída de um universo completamente ordenado, necessário para o sistema do qual 

seu marido participa, para a integração de novos fatores, como a própria incerteza.  

Da mesma forma, quando confrontado com seu inevitável sacrifício para a existência 

do sistema, Anderton prontamente coloca sua pessoa acima do aparato. Primeiro pois um 

sistema que sobrevive aprisionando pessoas inocentes, como ele se considera, deve ser 

destruído. Segundo pois sua segurança pessoal é mais importante pelo simples fato de ser ele 

um ser humano. O fato de escapar de sua percepção ou ao menos de sua fala, uma vez mais, 

que todos os outros seriam tão inocentes quanto ele, embora não o soubessem ainda, continua 

a lhe escapar. Ele ainda não sente a necessidade de computar a própria ação como integrante 

                                                           
5 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 108. 
6 Id. Ibid. p. 109. 
7 DICK, Plhilip K. The minority report. Nova York: Pantheon, 2002.. p. 37. 
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da série de eventos que poderiam ou não acontecer. Este tipo de problema abre caminho 

justamente para que se possa pensar a incerteza. 

Segunda parte 

O encontro entre Anderton e seu destino pré-determinado só pode produzir destruição. 

Começa destruindo sua relação com o novo assistente, para então destruir seu casamento, sua 

vida como comissário da polícia. Destrói sua confiança no sistema. Destrói também uma vida 

humana. Ao final, está tudo destruído e só resta partir, recomeçar. Ao menos é isto que 

aparece, isto é, que é evidente. Talvez seja possível dizer exatamente o contrário e que tudo 

que há é criação. Ali, onde tudo que havia era ordem, nada escapava para o acaso. O seu 

nome aparecer no pequeno papel seria antes o seu nascimento, ao invés de sua destruição.  

Anderton estava vivendo no paradigma do programa, que é o “conjunto de instruções 

codificadas que, quando aparecem as condições específicas da sua execução, permitem o 

desencadeamento, o controle, o comando por um aparelho de sequências de operações 

definidas e coordenadas para alcançar certo resultado”8. A questão que permanece de forma 

subterrânea é quem é a máquina artificial neste caso.  

Morin irá dizer que “a máquina artificial aplica um programa, evidentemente 

fornecido pelos engenheiros”9. No caso da relação entre precogs e precrime, qual está mais 

perto de ser máquina artificial? Foi a tecnologia utilizada suficiente para tornar aquilo que era 

ser vivo e, portanto, ser produtor-de-si, em máquina artificial? Ou, pelo contrário, é o 

precrime que foi construído pelos precogs e estes são na realidade os engenheiros. A melhor 

resposta aqui parece ser justamente a integração de ambas hipóteses por meio da ideia de 

interação e retroação. Precrime e precog estão em relação simbiótica: nenhum pode existir 

sem que o outro exista.  

De fato, esta relação abre espaço para a possibilidade de se falar, não mais em 

programa, mas sim em estratégia. Assim como aquele, este também trabalha com o 

desencadeamento de operação coordenada. Mas naquilo em que o programa permanece 

dependente das informações e das decisões iniciais, a estratégia funciona a partir das 

sucessivas decisões que estão sempre levando em consideração o desenvolvimento das 

situações ao seu redor. É assim que a estratégia pode responder melhor à desordem e às 

                                                           
8 MORIN, Edgar. O Método 2: a vida da vida. 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011, p. 250. 
9 Id. Ciência com consciência. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 111. 
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perturbações que não são previstas. Ao lado do programa, como Anderton lembrou, os 

eventos aleatórios desencadeados por alguém saber seu destino apresentam perigos, enquanto 

que, caso estas informações sejam integradas na estratégia, abre-se a possibilidade de seu 

proveito e o surgimento da dúvida e da incerteza. 

Minority report e majority report são termos que só fazem sentido diante da ideia de 

programa. Neste sentido, dois precogs predizem o mesmo futuro, enquanto que um deles, ao 

integrar em sua linha do tempo os outros reports, poderia desta forma adicionar variáveis que 

eliminam o homicídio final. O primeiro teria acesso somente ao que aconteceria a partir das 

informações previstas, o segundo confirmaria a premissa e o terceiro seria vencido pelos 

outros dois, mesmo reportando que o crime não existiria. Aquilo que Anderton encontra, no 

entanto, são três reports que diferem em seu conteúdo (na sequência de eventos).   

Já dentro da ideia de estratégia é possível aproximar-se da conclusão de Anderton: 

cada report computou seus antecessores, modificando assim as condições de possibilidade da 

linha do tempo que é prevista. Ao saber que iria matar alguém ele passou a possuir a escolha 

de não matar; ao saber os motivos pelo qual mataria, surge a primeira incerteza a respeito da 

manutenção do sistema. Nestes dois cenários, nenhuma energia é empreendida no presente, 

uma vez que todas as ações possíveis são as futuras. É só quando o protagonista vê a 

possibilidade de gastar sua energia na linha de tempo na qual ainda é possível escolher, 

decidir algo, que se torna aceitável salvar o sistema, mesmo que o custo seja a prisão 

perpétua. 

O que permite a diferença nos reports é a incerteza e a desordem que, ao invés de 

destruir, reorganiza a sequência e o resultado dos eventos. O que mais interessa aqui é, ao 

final, o que Morin chama de ecologia da ação. O que se passa no conto é justamente que “a 

ação entra em processos que escapam à vontade e até ao entendimento e à consciência do 

ato”10. No conto isto se mostra pela fluidez dos eventos, através dos quais Anderton é movido 

constantemente por suas escolhas, sem muito tempo para reflexão.  

Quando, no entanto, existe uma pausa, o resultado é a abreviação da linha do tempo, 

quase que em consonância com o primeiro princípio da ecologia da ação: “o nível de eficácia 

ótima de uma ação se situa no início de seu desenvolvimento”11. O ato final, de executar o 

                                                           
10 MORIN, Edgar. O método 2: a vida da vida. 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011. p. 101. 
11 id. ibid. p. 102 
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homicídio que ele estava destinado, desde o princípio, a cometer, deveria ser, antes de o final, 

o começo de uma linha do tempo. Só assim existiria a possibilidade de sua ação ser eficaz, já 

que o segundo princípio da ecologia da ação indica que as consequências últimas de um ato 

não seriam predizíveis, isto é, não é possível controlar os resultados da própria ação. Neste 

sentido, o que o protagonista realiza é muito mais uma aposta em forma de troca: sua 

liberdade pela chance do sistema de precrime continuar a existir.  

Terceira parte 

Josefina Ludmer, em breve texto12, propõe o relativo abandono da pergunta, que tantas 

vezes tomou centralidade no pensamento em geral, e bastante recorrentemente no pensar 

literário, “o que é a literatura?”. Ou melhor, um certo abandono da importância que se dá para 

a literariedade dos textos. É assim que ela poderá dizer que não importa saber se é ou não 

literatura, “e tampouco se sabe ou não importa se são realidade ou ficção. Instalam-se 

localmente em uma realidade cotidiana para ‘fabricar um presente’ e esse é precisamente seu 

sentido”13. Essa forma de fazer ou de pensar o literário é chamado pela autora de literatura 

pós-autônoma. 

A ruptura que Ludmer propõe com a tradição que sempre viu o valor da literatura em 

sua “especificidade”, na própria capacidade de ser literatura, englobando noções como a 

linguagem metafórica e a separação entre o literário e o mundo real, parte de certas obras e 

leituras indicadas pelo texto. No entanto, talvez seja possível ampliar e falar também do texto 

que o presente artigo problematiza, partindo das ideias da autora. Esta possibilidade reside 

justamente em perceber o conto Minority Report como literatura, sem a necessidade constante 

de justificar o motivo de tal percepção. 

A base de tal percepção está em considerar que  

as literaturas pós-autônomas (essas práticas literárias territoriais do cotidiano) se 

fundariam em dois (repetidos, evidentes) postulados sobre o mundo de hoje. O 

primeiro é que todo o cultural (e literário) é econômico e todo o econômico é 

cultural (e literário). E o segundo postulado dessas escrituras seria que a realidade 

(se pensada a partir os meios que a constituiriam constantemente) é ficção e que a 

ficção é a realidade14. 

                                                           
12 LUDMER, Josefina. Literaturas pós-autônomas. Disponível em: 

<http://www.culturaebarbarie.org/sopro/n20.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
13 id.Ibid. p. 1. 
14 id. ibid. p. 2. 
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A leitura pós-autônoma requer, assim, um tratamento diferenciado da realidade, e um de seus 

potenciais críticos se encontra aí: fazer perceber que, aquilo que se vive, é um real possível, 

dentre outros, e que aquilo sobre o que fala a literatura também se configurar como realidade 

possível, uma vez que ficção e realidade já não estão mais em zonas distintas. Que essa 

relação não seria simples, que de fato não é, portanto não haveria motivo para deixá-la de 

lado, como se não fosse pertinente para a análise.  

 Como última precaução de caráter metodológico e epistemológico, parte-se também 

da ideia que Ludmer traz ao finalizar seu texto, no qual ela afirma 

assim, postulo um território, a imaginação pública ou fábrica do presente, onde situo 

minha leitura ou onde eu mesma me situo. Nesse lugar não há realidade oposta à 

ficção, não há autor e tampouco há demasiado sentido15. 

A potencialidade crítica do texto pós-autônomo está, portanto, na leitura que já não opõe 

realidade e ficção, autor e leitor. Poderia ser dito, talvez, que existe assim uma imbricação 

ética forte no ato de leitura, a qual recoloca o sujeito no território de um pensar que não é pura 

abstração. Ler e escrever fabricam o presente, e esse presente é apenas um dos possíveis; se 

ele não é o melhor imaginável, trata-se assim de procurar formas de ruptura ou fissuras que 

permitam seu desenvolvimento, mesmo que se desacredite na simples lógica do progresso. 

 Ao integrar as ideias de Ludmer e pensar a realidade na qual se situa a 

problematização do presente artigo, a relação entre a obra e o mundo se torna mais complexa. 

Resta então possibilitar que os eventos da obra sejam também ponto de partida para a reflexão 

sobre as condições que se materializam no cotidiano. Não há mais condição de 

representatividade e de subordinação entre obra e realidade, mas sim relação de 

retroalimentação, a partir da qual um passa a produzir o outro continuamente.  

É tendo isso em mente que podemos pensar a questão da culpabilidade e da 

periculosidade, dois termos que são recorrentes na teoria do Direito Penal, na Criminologia e 

no senso comum, embora nem sempre conscientemente. Salo de Carvalho lembra que “no 

modelo liberal contratualista, a responsabilidade penal do autor de fato previsto como delitivo 

é graduada pelas suas capacidades de cognição e volição”16. Assim, em um determinado 

momento, a culpabilidade e, consequentemente, a fundamentação da punição estatal, estavam 

ligadas, ao menos em sua questão de legitimação teórica, ao sujeito cognoscente, conhecendo 

                                                           
15 id. ibid. p. 4. 
16 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.. p 271-272. 
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a lei e as implicações desta, e da sua capacidade de escolher racionalmente entre cometer ou 

não algum ato taxado como delitivo. 

A questão da culpabilidade conforma, assim, uma realidade possível dentro da 

sociedade. Com o esforço de pensar a literatura de forma pós-autônoma, é possível dizer que 

o mesmo ocorre em Minority Report? Isto é, que neste texto é apresentada outra realidade 

possível e que ela já não se configura nos mesmos termos de culpabilidade apresentados. De 

fato, faltam os dois elementos essenciais aos sujeitos submetidos ao sistema de precrime.  

De um lado, eles não conhecem o funcionamento da grande máquina que pode jogar 

com o destino. Não há como realizar o julgamento da cognição dos potenciais criminosos se 

eles nunca chegam a conhecer as condições materiais onde seus atos se tornam delitivos. 

Como seus atos potencialmente delituosos sempre se dão no plano do futuro, no plano daquilo 

que ainda não é, ele escapa de toda capacidade de significação que não seja a da máquina 

artificial.  

Por outro lado, mas pelo mesmo motivo, é impossível exigir a volição sobre esta 

matéria. E é neste ponto que, uma vez mais, é possível problematizar problemas de outra 

ordem. Se essas ações ainda não foram tomadas, ou seja, se a condição ainda não se 

apresentou, não há como valorar uma ação de escolha, pois não há uma para ser valorada. Os 

sujeitos que estão sujeitados ao precrime não podem, é impossível para eles, se tornarem 

sujeitos de suas próprias ações.  

É a ideia de periculosidade que melhor se aproxima do modelo firmado pelo conto de 

Dick. Ainda conforme Salo de Carvalho, a criminologia de cunho positivista e a categoria da 

periculosidade colocam em dúvida a reprovabilidade penal criado em torno da ideia de 

culpabilidade. Assim  

a centralidade do estudo do fenômeno criminal deveria migrar do estudo do crime 

como entidade normativa abstrata para a análise do homem natural, em concreto. À 

ciência criminológica, portanto, caberia estabelecer métodos e critérios de 

observação científica do homo criminalis, de forma a identificá-lo, classifica-lo e 

diferenciá-lo dos demais seres humanos17. 

Essa classificação, que no primeiro momento foi tarefa da ciência criminológica, transbordou 

para a realidade e para o senso comum. É corrente pensar em termos de naturalização do 

sujeito que comete atos que são, posteriormente, definidos como delitivos. As características 

                                                           
17 id. ibid. p. 272. 
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recorrentes, sejam físicas ou sociais, dos seres humanos encarcerados se tornam marcas 

(estigmas) da própria delituosidade e, consequentemente, da periculosidade. 

 Abandona-se assim a ideia de sujeito responsável “com capacidade de compreensão e 

de opção entre condutas distintas (lícitas ou ilícitas)”18, para focar em sujeitos mais aptos para 

o desvio. É justamente essa a noção aplicada no conto de Dick. O perigo que os nomes que 

saem da máquina representam para a sociedade independe da vontade de um sujeito que é 

capaz de decidir por si. É tomado que, diante da situação concreta, todos escolheriam pelo 

homicídio. O fato de que é justamente este o desfecho do conto demonstra a enorme 

complexidade da situação concreta em contraposição ao que poderia ser esperado.  

 Ao tomar conhecimento de seu nome pela máquina e das condições que rodeavam este 

fato, Anderton é capaz de, talvez, decidir por si o que deveria fazer. E é neste ponto que ele se 

separa da grande massa que sempre pensou estar protegendo. Não é tanto o conhecimento 

privilegiado que ele possuí por ser um dos operadores do sistema, mas sim que, sendo ele um 

dos operadores, deixou que os eventos se desenvolvessem para decidir ao final. 

 A realidade possível do conto também foi desenvolvida em outra realidade possível, 

embora seja necessário dizer que não o foi em toda sua extensão. De fato, quanto aos 

inimputáveis, Salo de Carvalho poderá dizer que  

a ausência de responsabilidade criminal, porém, não impede a edificação do sistema 

de sequestro asilar aos inimputáveis. Declarada a inimputabilidade, entra em cena – 

em sua integralidade – o corpo criminológico para a aplicação de medida curativa 

com a finalidade de cessar ou diminuir a índices aceitáveis a periculosidade do 

sujeito19. 

O que entra em cena, o corpo criminológico, pode ser equiparado ou comparado com o 

sistema de precogs, uma vez que ambos atuam com a mesma finalidade: identificar aqueles 

sujeitos que são perigosos demais para serem ignorados e que devem ser retirados do âmbito 

normal da vida em sociedade.  

Nesta intersecção entre duas realidades possíveis, a questão da incerteza e da 

desordem ressurgem. É só em uma sociedade que já é incapaz do descontrole que essas 

questões podem se tornar extremas neste ponto. A questão que se coloca, finalmente, é a da 

ligação entre todos esses fatores, entre a obra de Dick, a visão da literatura que Ludmer pode 

proporcionar e as realidades possíveis que os seres humanos desenvolvem.  

                                                           
18 id. ibid. p. 274. 
19 id. ibid. p. 274. 



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 
9 

 

 

Uma das ligações que podem ser estabelecidas é aquela que Morin propõe quanto a divisão 

entre noosfera, psicoesfera e sociosfera. A noosfera “está presente em toda visão, concepção, 

transação entre cada sujeito humano com o mundo exterior, com os outros sujeitos humanos 

e, enfim, consigo mesmo”20. Esta noosfera seria, portanto, um âmbito de relativa autonomia 

onde os seres humanos estão em contato com os seres do espírito, ou seja, as ideias.  

A noosfera, por sua vez, se relaciona com a psicoesfera, conformando e deformando 

os sujeitos humanos. Ideias conflitantes, ao menos aparentemente, como os dogmas 

científicos e os dogmas religiosos, concorrem para formar o sujeito. Esta conformação, por 

sua vez, realimenta a noosfera. Talvez seja possível dizer que quase nenhuma informação que 

passou pelos processos complexos da mente do sujeito podem voltar, da mesma forma como 

vieram, para a noosfera da mesma maneira, com o mesmo conteúdo ou forma. 

Da mesma forma, este processo de diálogo muitas vezes ocorre na socioesfera, ou na 

sociedade, assumindo que estes sujeitos, com suas capacidades psíquicas, desenvolvem 

intersubjetivamente as ideias que estavam no plano noosférico, para então ocorrer a 

reintegração entre as três esferas, formando um ciclo virtuoso, no qual cada elemento 

consegue alimentar o próximo.  

As ideias, portanto, importam. Elas tomam materialidade a partir dos sujeitos. Se 

realidade é ficção e ficção é realidade, como propõe Ludmer, como não pensar que as ideias, 

que tantas vezes são pensadas como ficções teóricas, agem concretamente na realidade, 

moldando as relações sociais e as relações dos sujeitos consigo mesmos? Logo, estudar 

literatura, a partir deste paradigma, é estudar não apenas a sociedade possível na qual se vive, 

mas também as outras sociedades e realidades possíveis.  

Nesta perspectiva, resta pouco espaço para qualquer divisão que ainda esteja baseada no 

pensamento simplificador. O pensamento complexo coloca em movimento essas questões. Se, 

ao final, tenha ficado indicado que pode existir certa indissociabiliade entre as questões 

tratadas, o caminho já está sendo percorrido.  

 

 

 

 

                                                           
20 MORIN, Edgar. O método 4: As ideias: habitat, vida, costumes, organização. 6. ed. Porto Alegre: Sulina, 

2011. p. 142 
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