
APRESENTAÇÃO 

 
A Raposa conhece muitas coisas. Mas o ouriço conhece muito bem uma 

única coisa. 
(Arquíloco; Grécia. Sec. VII a.C) 

 
 

O viver a universidade é o acostumar-se a pensar o mundo; é o educar-se na alegoria de 

ser raposa; é o estudar um objeto do amplo conhecimento; é o impor-se a pedagogia de 

existir na metáfora de um ouriço.  

No nosso mundo, no nosso país e no nosso Estado do Maranhão precisamos de Homens 

e Mulheres que tenham profundo conhecimento científico acerca de um só objeto, ou 

necessitamos de olhares voltados para a totalidade das nossas vidas, mergulhados na nossa 

complexidade de humanos... demasiadamente humanos? 

O interlúdio entre a racionalidade moderna e o futuro de haveres desconhecidos traduz-

se numa época de incertezas e de incompreensões. Não compreendemos direito o que 

fazemos. Não sabemos ao certo como nos movimentamos. Apenas vivemos. Poucos são os 

que se atrevem a explicar as atitudes e as ações. Nem as próprias. Nem as dos outros. Não é 

dado a maioria das pessoas compreender se somos raposas ou somos ouriços. Vivemos num 

mundo em transição. 

Zigmunt Baumann, ex-refugiado polonês e hoje cidadão do mundo, lembra em um de 

seus vários escritos que as pessoas parecem vazias de causas, prenhes de uma ociosidade 

marcante, angustiadamente carentes de bandeiras e de coisas pelas quais valha a pena 

lutar. 

A consequência é o embarque em causas ilusórias, em lutas às vezes irracionais ou, se 

razoáveis, guerreadas com uma volúpia e uma paixão completamente desproporcionais à 

importância do objeto protegido. Atos são praticados de forma antagônica às declarações de 

suas motivações. É quase uma regra ensurdecedora: as atitudes são completamente 

dessincronizadas do objetivo almejado. 

Exatamente porque não nos é dado pensar acerca do que estamos fazendo e sobre qual o 

nosso papel no mundo, não nos pomos questões como o paradoxo entre o conhecimento 

amplo e mediano, e a compreensão vertical, mas limitada! Seguimos os outros, 

acompanhamos os modismos, seguimos cegamente a veloz marcha da manada. 

Apenas vivemos! E se o existir é sem saber ao certo o porquê dos atos sem reflexões, 

como saber corretamente qual a melhor postura a desenvolver na sociedade que nos 

recebe? Como entender a posição mais correta no tabuleiro? Devemos ser ouriços ou 

raposas? O que fazer? Seguir a manada triste?  



Precisamos da postura de raposas para conhecer a extrema complexidade de homens 

pós-modernos, e para entender da tolerância e da observância à alteridade, que tanto nos 

falta. Não pensamos no outro! Não pensamos na felicidade do outro! Não pensamos no 

público como de todos. Não somos honestos com os outros.  

Precisamos da firmeza do ouriço, para entender que há o certo e há o errado, ainda que o 

errado nos favoreça, ainda que todos estejam errando. 

Esta Revista que chega às mãos do leitor agora tenta ser uma fusão de visões: ter um 

olhar vertical sobre o conhecimento, permitindo-nos ser ouriços, além de não descurar de 

todo o universo no qual produzimos conhecimento, educando-nos na pedagogia de sermos 

raposas. 
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