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Por que eu sou filósofo? Por causa de Hiroshima. 

(LE MONDE, 1990, p.178) 

Desde Nagasaki e Hiroshima, uma mudança de filosofia passou a ser necessária.  

(SERRES, 2003, p.12) 

INTRODUÇÃO: 

É possível a morte engendrar vida? Segundo Michel Serres, é exatamente nisso que ela 

resulta: das circunstâncias de morte, a vida. Para o filósofo, tornamo-nos os homens que 

somos porque, indubitavelmente, aprendemos que iríamos morrer, mesmo que jamais 

soubéssemos como.  “Terminando por destruí-la, a morte constrói nossa vida” 

(SERRES, 2003, p.10). Sem a certeza da morte será que teríamos algum dia “pintado as 

cavernas, descoberto o fogo, modulado os ornamentos da linguagem, dançado para os 

deuses, observado as estrelas, demonstrado os teoremas da geometria, amado nossos 

companheiros, educado as crianças, enfim, vivido em sociedade?” (idem). 

Logo, as questões que constroem sentido são: encaminho-me para morte, ou dela me 

livro? Enquanto vivo, penso, produzo, sigo em direção à morte ou garanto minha 

imortalidade? Imortalidade que se expressa na criação humana, naquilo que é capaz de 

vencer os limites da morte e se lançar para além dela. A morte chega, mas o que há de 

mais humano fica: as suas criações (os objetos, as línguas, as relações, o conhecimento). 

O homem vence a morte com aquilo que produz. 

Assim, impulsionado por essa certeza, o homem cria, inventa a cada dia sua vida, se 

supera. Logo, a morte constrói nossa vida. Do mesmo modo que os indivíduos, as 

civilizações também morrem de maneira incerta e imprevisível. “Nós que assistimos ao 

fim das culturas agrárias que apareceram no neolítico, ao desaparecimento das línguas 

antigas (...) ao súbito desvanecimento dos sistemas políticos, sabemos, há muito tempo, 

que as civilizações são mortais como nós.” (idem, p.11). 

De acordo com Serres, esta Era que a pouco festejou seu segundo milênio iniciou-se 

sobre as ruínas de Roma, cidade que seus contemporâneos acreditavam ser imortal. A 
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peculiaridade da sociedade ocidental decorre do fato de que ela se constrói, 

simultaneamente, sobre o desaparecimento e a preservação da antiga civilização que ela 

mesma nega.  Ignoramos quando, iremos morrer de doença, de acidente ou fadiga. Não 

sabemos igualmente quando extinguir-se-á a maior potência do mundo atual. Essas duas 

rupturas e essas duas ignorâncias fundam nossos saberes e práticas. (idem). “O sentido 

surge da função dinâmica, vital e coletiva da morte” (idem, p. 12). 

A morte, pois, acomete tanto o indivíduo quanto o coletivo, manifestando-se de maneira 

global ou singular, e ao acometê-los faz surgir mudanças e inovações evolutivas na 

história do homem e das civilizações. É para este movimento, da morte global ou 

singular a engendrar vida, que se volta este artigo, e assim o faz como alternativa a uma 

introdução à filosofia de Serres e às proposições que ele faz em Hominescências. Com 

efeito, são as experiências de morte que fizeram de Michel Serres o filósofo que ele é, 

assim como, são essas mesmas experiências que produziram Hominescências, obra que 

busca refletir sobre o surgimento de uma outra humanidade, a partir das mudanças 

evolutivas de nosso século. Logo, acometimentos de morte a engendrar vida prenhe de 

inovações. 

Dessa forma, o artigo pretende traçar um caminho pela formação de Serres, através de 

sua sujeição, individual, a diferentes experiências de morte, ao mesmo tempo, que tenta 

relacionar essas experiências ao movimento global, descrito em Hominescências, no 

qual circunstâncias de morte afetam o coletivo, sendo capaz de produzir uma outra 

humanidade. Assim como da morte surgiu o filósofo Serres, da morte pode surgir uma 

civilização diferenciada. Singular e global convergem-se em Michel Serres e 

proporcionam elementos instigadores para se pensar o homem e seu mundo.     

 

MICHEL SERRES: ENGENDRAMENTO DO SINGULAR 

Serres nasceu em 1930, em Agen na França. Conseqüentemente, sua formação 

intelectual aconteceu por volta dos anos 50 e 60, anos estes, considerados por muitos, o 

grande momento da intelligentsia francesa, seja com Lévi-Strauss, Foucault, Sartre, 

Gilles Deleuze e outros. “As grandes disputas, todos têm saudades desse período 

eminente da filosofia, quando se inventaram métodos nas Ciências Humanas, na 

Antropologia...” (SERRES, 1999, p.53). Segundo o filósofo, de fato, fazendo o 
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cômputo desses anos, a França foi um dos raros países a ter conhecido um renascimento 

intelectual. No entanto, ao estudar o meio intelectual da época, não se compreende nada 

do que possa ter influenciado a formação de Michel Serres. Isso porque, sua formação 

se deu fora do conjunto dos programas comuns e fora do meio social onde se 

desenvolvia o que se denomina de grandes correntes do pensamento. “Vivi e trabalhei 

externamente ao que formou a maior parte de meus contemporâneos. Adotei essa 

atitude (...) de aprender filosofia em lugares diferentes daqueles em que se supõe que 

ela seja ensinada. Eu aprendi quase tudo fora e quase nada dentro” (idem, p.22). 

Para compreender o que realmente influenciou a formação de Serres é preciso, pois, que 

se deixe os grandes movimentos intelectuais da época e se volte à observação do que se 

passava, por assim dizer, na realidade (idem). O fato era que Serres se movimentava 

constantemente entre as letras e as ciências. Logo, de um lado, só havia as auto-estradas 

obrigatórias, a escolástica, e do outro, incessantemente, havia as revoluções, onde ele 

estava, cada vez mais, presente e comprometido. Ele se via então acuado por um 

desequilíbrio inquietante. “Um pé sobre um si mesmo imóvel, o lado filosófico, onde 

nada mudará desde antes da guerra, o outro pé sobre esteiras rolantes que se moviam 

em diferentes velocidades.” (idem, p.23).  

As revoluções nas ciências às quais Serres se refere são a princípio, a revolução da 

matemática clássica, isto é, o advento da matemática moderna com as estruturas 

algébricas e topológicas; logo depois a teoria da informação e, por fim, a bioquímica. O 

filósofo afirma que, indubitavelmente, foi formado por essas três revoluções. Portanto, 

sua formação aconteceu um tanto quanto distante das grandes correntes do pensamento 

da época, das auto-estradas que formaram a maioria de seus contemporâneos e das quais 

ele tentava escapar sempre. 

Contudo, essa fuga declarada de toda e qualquer auto-estrada, que fez com que Serres 

buscasse refúgio nas ciências, tem sua razão de ser numa postura que o filósofo adotou e 

que em parte justifica o seu afastamento: escapar de toda e qualquer violência. Segundo 

ele, o meio intelectual do pós-guerra, entre 1947 e 1960, reagiu à sua maneira a 

seqüência dos acontecimentos históricos e se constituiu numa das sociedades mais 

terroristas que a intelligentsia francesa formou. Não no que se refere a conteúdos 
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intelectuais, mas quanto ao ambiente. O terrorismo reinava. Neste sentido, Serres afirma 

que: 

“(...) Jamais conheci a liberdade. Na Escola Normal Superior, como em outros 
lugares, reinava o terror; grupos poderosos chegavam a instalar ali, às vezes, 
até mesmo tribunais, para acusar este ou aquele de delito de opinião, chamado 
de crime intelectual: um comando se encarregava de buscar os alunos para 
levá-los a julgamento. Também estalinistas, muitas vezes, os professores de 
filosofia. Da Escola conservo uma lembrança quase tão aterradora quanto da 
guerra de 36, que despejava refugiados espanhóis no Sudoeste da França, da 
guerra de 39, dos campos, ou da Liberação, em nossos campos.” (1999, p.12) 

Para fugir desses grupos de terror, Serres se dedica, então, a fazer história das ciências e 

epistemologia, a princípio para ter paz. Essas disciplinas serviram-lhe de abrigo anti-

terror. Sofria de solidão nelas, mas gozava ao mesmo tempo de certa tranqüilidade. 

Todavia, para compreender melhor este estado de fuga das disputas, guerras e terror que 

Serres intenta em toda a sua formação, faz-se necessário retomar um pouco mais aquém 

nas circunstâncias de sua história, uma vez que não foi apenas o ambiente intelectual 

que o queimou, mas principalmente, os acontecimentos históricos. 

Serres defini sua geração como “a geração da guerra”. Com efeito, seus 

contemporâneos podem se reconhecer no que ele tem a dizer sobre essa época: 

“(...) Eis o ambiente vital daqueles que nasceram, como eu, por volta de 
1930: aos seis anos, a guerra de 1936 , na Espanha; aos nove, a Blitzkrieg de 
1939, a derrota e a debandada; aos doze, o confronto entre a resistência e os 
colaboracionistas, a tragédia dos campos e a deportação; aos quatorze, a 
Liberação e o acerto de conta que ela provocou na França; aos quinze, 
Hiroshima; em suma, dos nove aos dezessete anos, época em que se formam 
o corpo e a sensibilidade, reinam a fome e o racionamento, as mortes e os 
bombardeios, mil crimes. Logo emendamos com as guerras coloniais: a da 
Indochina, depois a da Argélia... entre o nascimento e os vinte e cinco anos, 
idade do serviço militar e da guerra, novamente, já que se tratava da África 
do Norte, depois da expedição de Suez, à minha volta, para mim, para nós, à 
nossa volta só existiram batalhas. A guerra, sempre a guerra... Aos seis anos 
os meus primeiros cadáveres, aos vinte cinco os últimos (...)” (1999, p.8-9). 

Assim, a geração de Serres atravessa os primeiros anos de maneira muito dolorosa. A 

violência, a morte, o sangue e as lágrimas, a fome, os bombardeios, a deportação, 

atingem sua faixa de idade e a ferem definitivamente, uma vez que esses horrores 

ocorreram durante sua formação física e emocional. Sua geração, então, veio à luz entre 

as piores tragédias da história, sem poder agir, “na passividade da impotência: como 

criança, adolescente, fraco e sem ação possível” (idem, p.9). Neste ambiente atroz, se 

formou carnalmente a geração de Serres. 
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Logo, escaldado pelas circunstâncias históricas e, ainda, pelo meio intelectual, o 

filósofo buscou caminhos mais tranqüilos, que o protegessem de toda disputa, 

julgamento ou violência. Foi dessa maneira que ele buscou refúgio nas disciplinas que 

ele chama de paracientíficas (epistemologia e história das ciências). Afinal, elas não 

estavam inseridas nos debates da época e não havia nelas, naquele momento, 

discussões.  Essas disciplinas foram a célula calma de Serres, aonde ele encontrou o 

isolamento total que o fez tornar-se autodidata. 

Inútil é, pois, tentar procurar os professores que lhe interessaram, ou, que autor 

contemporâneo ele possa ter seguido. Serres não teve nem professor, nem escola, nem 

grupo de pressão. “Tendo passado pelas melhores escolas, eu me tornara, afinal, um 

autodidata” (1999, p.17). O filósofo afirma que um dos méritos secretos da Escola 

Normal, mesmo a contrapartida, consiste em formar independentes, já que ela aceita 

abrigar hóspedes que recusam as auto-estradas. Sabia-se que quem seguisse uma iria 

longe, mas podia-se contar também “com uma exigência selvagem de liberdade, de 

autonomia” (idem). 

Sem mestres, nem grupo a se filiar, a verdadeira formação de Serres consistiu em 

assistir a mudanças profundas nas ciências. A primeira delas, na matemática moderna 

com as estruturas algébricas e topológicas. Essa foi a primeira grande revolução que o 

influenciou. Extraordinária reviravolta que mudou toda a sua vida. A partir de então, ele 

se tornou hiper-sensível a transformações análogas em outras áreas: daí a importância 

que rapidamente atribuiu à obra de Brillouin e à teoria da informação, em física; mais 

tarde, às questões relativas à turbulência, à percolação, à desordem e ao caos. A física 

mudava, revelava um mundo exterior inteiramente novo. Logo depois, veio a revolução 

nas ciências da vida. Segundo Serres, aqueles que se tornariam os bioquímicos 

rapidamente compreenderam que sua própria revolução viria, depois da teoria da 

informação, das questões propostas pelo What is life? de Schrödinger e das descobertas, 

na França de Monod e Jacob. Enquanto isso, o ensino de epistemologia da biologia 

continuava a ser a célula e o arco reflexo. “Os epistemólogos não mantinham o passo.” 

(Serres, 1999, p. 21). 

Sendo assim, Serres foi formado, não por mestres ou escolas de pensamentos, mas por 

três revoluções: em primeiro lugar, a transformação matemática, passando do cálculo 
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infinitesimal ou da geometria às estruturas algébricas e topológicas; em segundo lugar, 

uma revolução de ordem física, Serres aprendera a física clássica e, de repente, eis que 

surge a mecânica quântica, mas sobretudo a teoria da informação; a terceira revolução, 

posterior, ocorreu após o filósofo conhecer Jacques Monod e tê-lo como amigo por 

muito tempo, amigo que o ensinou a bioquímica contemporânea.  

No entanto, as influências não terminam aí. Outra revolução de ordem inteiramente 

diferente das três anteriores ocorrerá, na mesma época, no que se refere à relação entre 

ciências e sociedade, entre conhecimento e moral: Hiroshima. “Depois da bomba 

atômica, tornava-se urgente repensar o otimismo científico.” (idem, p. 25). Este 

acontecimento fez, então, com que Serres deixasse as ciências e passasse às letras. Não 

se podia, na época, trabalhar em física sem ter sido ensurdecido pelo barulho universal 

de Hiroshima. “Ora, a epistemologia tradicional ainda não punha em questão, para si, 

a relação entre ciência e violência” (idem, p.26). Segundo o filósofo, Hiroshima foi a 

prova de que o conhecimento estava de tal forma misturado ao poder e à violência. Era 

necessário se colocar a questão da responsabilidade científica e os livros de filosofia da 

ciência não diziam uma palavra a respeito. 

Ficava claro para Serres que a simples e pura racionalidade científica não bastava à 

vida, feliz, responsável e sensata. Ele encontra então, a literatura. A passagem das 

ciências às humanidades se efetiva. No entanto, a passagem que ele empreende neste 

momento não é simplesmente das ciências à filosofia, mas da filosofia às letras, 

saltando por cima da epistemologia e da história da filosofia. Neste sentido o filósofo 

explica que: 

“(...) Que ciência positiva, que lógica, que abstração formal pode levar a 
pensar na morte, no amor, nos outros, nas circunstâncias da história, na 
violência, na dor ou no sofrimento, em todo o antigo problema do mal? Se a 
cultura só serve para os domingos da vida, para fazer fila nos museus ou 
aplaudir nos concertos, eu a deixo de bom grado para todos os esnobismos. 
Não, as questões suscitadas desde a aurora do tempo pelo que chamamos de 
humanidades ajudam a repensar aquelas que põem hoje em torno e por causa 
das ciências.” (1999, p.39-40) 

Assim, segundo Serres, um conto bem escrito, sob certos aspectos, lhe parece conter 

mais filosofia do que a que se exprime com luxo técnico. Afinal, “a filosofia é profunda 

o bastante para fazer compreender que a literatura é mais profunda do que ela” (idem, 

p. 36). 



7 

 

Eis, então, a quarta revolução na formação de Serres. As três primeiras concernentes aos 

métodos, mas a última diz respeito à moral, à sócio-política e à filosofia: pela primeira 

vez, a ciência, sempre do bom lado, o das técnicas e de seus remédios, continuamente 

salvadora, auxiliar do trabalho e da saúde, da razão e das luzes, começou a se pôr 

problemas reais do outro lado do universo ético. 

O filósofo foi, assim, formado intelectualmente pelas revoluções interiores à ciência, e 

filosoficamente pela relação, interior e exterior, entre a ciência e a violência. Está última 

questão domina toda a sua obra. “Peço aos meus leitores que ouçam a explosão desse 

problema em todas as páginas de meus livros. Hiroshima constitui o único objeto de 

minha filosofia” (idem, p. 25). 

Assim, na sucessão de fatos históricos e intelectuais, a constituição de um Serres que se 

refugia de toda tendência a dominar ou oprimir, da violência e dos grupos de pressão; de 

um filósofo que transita entre as ciências e as letras procurando compreender o homem 

e o conhecimento, sempre resguardado pela paz, longe das disputas e batalhas. Foi 

assim que se formou o filósofo Serres. Com a preocupação de permanecer na ponte 

entre os dois rios: ciências e letras, ele irá passar pelos exames de matemática elementar 

e filosofia, terá três licenças, as da matemática, de letras clássicas e de filosofia, e se 

tornará, enfim, um mestiço. “Mestiçagem, eis o meu ideal de cultura. Branco e preto, 

ciências e letras, monoteísmo e politeísmo, sem ódio recíproco, em prol de uma 

pacificação que eu desejo e pratico. Sempre a paz, para um filho da guerra”. (idem, p. 

40) 

Morte e vida. A formação de Michel Serres, pelos acasos da história e pelas 

infelicidades do ofício, foi austera e dolorosa. No entanto, ele passa a vida na tentativa 

de se libertar dessa influência primeira: a miséria e a morte como estados cotidianos.  É 

assim que desses estados cotidianos ele tirou, como por reação, ressurreição, 

necessidade ou natureza, um irreprimível amor pela vida, um prazer inexprimível e 

contínuo de existir e pensar. “Quando uma vida começa na experiência e na atmosfera 

da morte ela só pode prosseguir no sentimento contínuo do nascimento, do 

renascimento, de uma fonte positiva e superabundante de alegria” (idem, p. 57). 

HOMINESCÊNCIAS: ENGENDRAMENTO DO COLETIVO 
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Assim como experiências de morte, possibilitaram a formação de uma obra repleta de 

vida; de uma filosofia do nascimento, da reconciliação, do novo, essas mesmas 

experiências de morte levadas ao plano do coletivo também podem resultar em 

mudanças neste coletivo e até, talvez, no seu renascimento. O fato é que circunstâncias 

de morte engendram vida e quando essas circunstâncias se modificam, resta questionar: 

o que pode vir desses novos acometimentos de morte global? O que será da humanidade 

a partir dessas experiências? Questionamentos que Serres propõe em Hominescências: o 

começo de uma outra humanidade? E ao escolher este título para uma obra em que 

procura refletir sobre as mudanças do último século, Serres quer justamente indicar o 

estado em que o novo, o possível, o cadente resulta: esperanças misturadas com 

inquietudes: 

“Assim como a luminescência ou a incandescência aumentam ou diminuem, 
por clarões e ocultações, uma luz cuja intensidade se esconde e se mostra, 
que estremece em seu começo, ainda que esteja sempre pronta a se extinguir; 
assim como a adolescência ou a senescência avançam na idade madura ou na 
velhice real francamente confessada, ambas acabam por regredir às 
involuções de uma infância ou de uma vida que elas próprias lamentam, mas 
que deixarão em breve; assim como a eflorescência ou a efervescência 
designam igualmente processos marcados por essa desinência denominada 
“incoativa”, adjetivo que designa um início de floração, de efervescência ou 
emoção; assim como uma planta arborescente assume pouco a pouco a forma 
ramificada, o porte ou a aparência de uma árvore... o processo de 
hominescência acaba de assumir igualmente seu lugar, embora não saibamos 
ainda que homem ele irá produzir, enaltecer ou assassinar. Será que alguma 
vez o soubemos? (Serres, 2003, p.20-21) 

Mesmo que não se possa saber que humanidade está em vias de surgir, uma coisa é 

certa: vivemos o fim de uma época e entramos em outra. Segundo o filósofo, nos dias 

atuais, a humanidade parece ter vencido uma etapa na longa duração do seu destino 

contingente. Homens, mulheres e crianças hoje, não têm com o mundo, com eles 

mesmos, com seus corpos e com os outros a mesma relação que seus predecessores 

tiveram antes da última guerra mundial. A condição humana mudou e Serres, em 

Hominescências, nos ajuda a compreender como e por quê essa mudança aconteceu. 

Isso porque, a morte constrói nossa vida, já o dissemos. Contudo, em Hominescências 

Serres realiza uma reflexão sobre o surgimento de outras mortes que acometem o 

coletivo atualmente. De acordo com ele, até pouco tempo, duas mortes nos atingiam: a 

primeira é a única que parece interessante e original: a nossa e a daqueles a quem 

amamos, nada mais banal e comumente compartilhado do que isso. Sabemos também 

que culturas inteiras podem desaparecer: assim como a primeira, “essa morte, tão 
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freqüente, comum, banal quanto aquela, atinge-nos e nos atingirá de modo igualmente 

imprevisível”. (Serres, 2003, p.12) 

No entanto, uma terceira morte, desconhecida do gênero humano até a segunda metade 

do século passado, anunciou uma das grandes novidades da época que agora termina, e 

a qual arriscamos experimentar de modo verdadeiramente grandioso: a morte global da 

humanidade. Quando duas bombas atômicas concebidas e construídas nos Estados 

Unidos da América explodiram no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, a geração dessa 

época, a primeira na história, aprendeu que a espécie humana sofria o risco de se 

extinguir.  

Esta constatação não mais deixou de acontecer. Uma morte global, inédita e 

autenticamente comum passou a nos espreitar a todo o momento. De acordo com Serres, 

hoje, essa possibilidade de morte global aparece sob duas modalidades: a primeira pode 

ocorrer em conseqüência de qualquer acontecimento natural e ao acaso: “revisando a 

formação de nossa Terra, descobrimos traços de acidentes desse gênero provocados 

pelo vulcanismo ou por meteoros. Quase todas as espécies vivas desapareceram há 

550, depois 440, 370, 250, 210, 65 milhões de anos” (Serres, 2003, p.13). Mortes 

globais e quase periódicas que reorientaram, a cada vez, a evolução. 

A segunda modalidade, ao contrário da primeira, pode ser seguida de ações que 

dependem de nós. Esta segunda modalidade de morte coletiva, afirma Serres, se articula 

de três maneiras: pelo poder nuclear, quando se faz a guerra; pelas poluições industriais 

que aceleram o ritmo das transformações globais e o desaparecimento de espécies; pela 

crueldade do Ocidente que submete à morte o terceiro e quarto mundos. Quanto a essa 

modalidade de morte coletiva que depende de nossas ações, o filósofo instiga: “Como 

reorientar nossas ações e, talvez, nosso tempo diante dessas três responsabilidades?” 

(idem) 

 Depois de Hiroshima, o terror atômico coletivo e global que passou a ameaçar o gênero 

humano superou as mortes pessoais e culturais. Não obstante, uma quarta e estranha 

morte, vem se somar às três precedentes: “de início, um sinal ínfimo decide o suicídio 

da célula, depois, de uma de suas funções e, finalmente, do próprio organismo” (idem). 

Os cientistas denominam essa nova morte de apoptose. “Se decifrarmos esse sinal, 

seremos capazes de controlar a morte?” (idem). Serres afirma que com a apoptose 
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descobriu-se, simultaneamente, um equilíbrio instável entre a morte direta, induzida por 

esse sinal, e a morte indireta, em que células cancerosas proliferam de modo incontido, 

uma vez que, não atendendo ao sinal de morte, se recusam à autodestruição. O 

organismo, então, morre de vida. Encontra-se aqui o duplo sentido da morte. Como as 

anteriores, essa morte contém dois valores: negativo e positivo; deletério e construtor. 

“Ela provoca nosso desaparecimento, embora modele nossa formação, nossos 

músculos e nervos, e, além disso, determina nossas performances Em resumo, mata-

nos, mas também inventa nossa vida, de modo muito mais concreto do que as outras.” 

(idem, p. 14). 

Logo, assim como as duas mortes tradicionais atingem o indivíduo e grupos locais, as 

duas novas também se articulam da mesma forma e enquadram as duas primeiras: uma 

de modo global atinge o gênero humano, as espécies vivas, a totalidade do planeta; a 

outra no mais íntimo da célula elementar e nos sinais que a constituem. “Não vivemos 

mais as mesmas mortes que experimentamos desde nossa origem, isso porque talvez 

possamos ser capazes de dominá-las” (idem). Neste sentido, Serres instiga: “Existe 

algum acontecimento mais decisivo do que esse no processo que fez de nós os homens 

que somos?” (idem). 

Mortes: individuais ou coletivas, elementares ou globais, voluntárias ou involuntárias 

mostram um equilíbrio sutil entre um poder de emergência vital e um outro que modela 

e suprime. Mais uma vez não é possível pensar a vida, em particular, o homem sem a 

morte, nem o absurdo da morte sem conferir sentido à vida. 

Vidas: contudo, não são apenas as novas mortes que acometem o indivíduo e o coletivo 

as únicas causas de uma possível emergência de outra humanidade. Novas vidas 

também, resultantes de inovações nas criações do homem, mudaram a sua relação com a 

morte, o corpo e a vida. Criações que surgiram como resposta do homem às mortes que 

o acometiam. Serres denomina os criadores dessas inovações: inventores da 

imortalidade. 

“Aqueles que não limitaram esforços para treinar, amansar ou domar certos 
animais, mas que tiveram sucesso em domesticar outros, controlaram sua 
linhagem mais do que seus corpos. Desde o início da criação de animais, 
ninguém viu ovelha, vaca ou touro que retornasse para a vida selvagem dos 
campos, como se houvesse esquecido nossas lições. Morreram por causa 
delas. Mais do que os filósofos, os especialistas sabem que as espécies florais 
e as espécies animais domésticas se tornam muito frágeis, sendo necessário 
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defendê-las e preservá-las contra as agressões de espécies selvagens, mais 
poderosas do que elas. Essa condição – e somente ela – define a rusticidade 
na qual plantas e animais se desenvolvem e se reproduzem indefinidamente 
(...) Desde que, sem qualquer dificuldade, essa descoberta foi retomada por 
cada geração, o trigo, os bois e os carneiros passaram a nos fornecer alimento 
ininterruptamente.” (2003, p. 16). 

 Uma vez que a evolução resulta de seleções e mutações, quando os antepassados 

“inventaram” o carneiro e o milho, imitaram a natureza e selecionaram espécies por 

cruzamento e eliminação. Segundo Serres, fabricaram os OFM, organismos 

fenotipicamente modificados, nome possível das espécies domésticas. Não tinham, 

contudo, nenhum controle sobre as eventuais mutações, escondidas nas ínfimas 

profundezas das células. Hoje, acessando e multiplicando os genes, o homem é capaz de 

intervir na mutação, minimizando o acaso e acelerando o tempo. Inventaram-se os 

OGM, e, quem sabe, outras espécies. “Ao dominar a seleção, esses ancestrais 

contribuíram para a originalidade histórica do tempo humano; ao controlar a mutação 

abriremos uma duração conectada à duração da evolução? Novo tempo para outras 

vidas? (Serres, 2003, p.17). 

Assim, ao ser conseguir dominar as seleções e as mutações, o homem foi capaz de 

produzir o novo ser vivo, ao invés de esperar um lance de dados durante um tempo 

imprevisível longo e de selecioná-lo pacientemente. “Outras mortes, outras vidas: nova 

humanidade, outra história” (idem, p.18). De acordo com Serres, desde o começo, as 

técnicas defenderam o corpo do homem, protegendo-o cada vez mais contra a seleção 

natural, acabando por dela o afastar. Se, entretanto, o homem tivesse sucesso em 

dominar não apenas a seleção, mas também as mutações, e chegasse mesmo a escolhê-

las, seria capaz de acessar a própria fonte dessa evolução, estabelecendo com ela uma 

nova confluência. A aventura humana desenvolver-se-ia fora do tempo comum da vida. 

Diante dessas outras inovações o filósofo instiga mais um pouco: se a evolução esculpe 

os corpos por meio da morte, “os homens e seus corpos se transformariam sem ela? A 

mutação faz emergirem novos seres vivos? Nosso tempo não se bifurcaria se eles não 

aparecessem? Sob o impacto dessa evolução, a própria humanidade não mudaria”? 

(idem, p.18). 

Dessa forma, indagando, questionando, instigando, Serres vai ao longo da introdução de 

Hominescências, construindo um emaranhando de reflexões que desafia a pensar na 

transformação da condição humana e no processo de emergência de uma nova 
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humanidade advinda dessas transformações. Ele não traz respostas, somente aponta o 

caminho. Explica como e por quê a humanidade mudou, mas não em direção a quê. 

Essa resposta fica em aberto para que a inquietação e a dúvida guiem o virar das 

páginas. Viva: esperanças misturadas com inquietudes, medos e abalos.  

CONCLUSÃO:  

Singular e coletivo, a vida vence a morte e produz o novo. Michel Serres, o filósofo; 

Hominescências, a obra que lança luzes sobre o possível começo de uma outra 

humanidade. Assim, filósofo e obra contribuem para se pensar como da morte pode 

surgir a vida e de que maneira essa morte é capaz não só de destruir, mas também e, 

acima de tudo, construir, uma vez que, na tentativa de superá-la o homem vence a si 

mesmo, produz, inventa, cria aquilo que pode livrá-lo desse fim que o persegue.   

Da mesma forma que as circunstâncias de morte determinaram a formação de Serres e 

lançaram questionamentos sobre a possibilidade de uma humanidade renovada, essas 

mesmas circunstâncias representam, por outro lado, o primeiro passo de uma proposta 

que pretende aceitar o desafio do filósofo e partir na reflexão sobre em direção a quê 

caminha a nova condição humana. Mas para tanto, era preciso, antes, conhecer o 

caminho, entender aquele que o guia, compreender sua língua para, então, se arriscar ao 

diálogo. 

Novamente a morte produziu a vida: das circunstâncias de morte coletiva e singular, 

uma introdução à filosofia de Serres e às proposições de Hominescências, surge. O 

primeiro passo foi dado. A possibilidade de investigação começa a se tornar real. O 

caminho foi aberto e por ele já se entrevem outros desafios que aguardam o momento de 

se fazerem presentes: desafios de pensar o novo homem e o corpo; o novo homem e o 

mundo; o novo homem e os outros. Ainda, o desafio de pensar esse novo homem em sua 

totalidade e de constituir, quiçá, um projeto antropológico que possa definir o seu perfil. 

Enfrentá-los todos, seguir a proposta que Serres faz, vencer o caminho, eis a meta. Mas 

o objetivo maior está mais além. A jornada será empreendida, os desafios superados, 

unicamente para isso: colher as proposições necessárias para pensar a educação. 

Sabe-se que um projeto educacional, de forma alguma, está desvinculado do perfil de 

homem a ser educado, visto que para pensar a educação de uma humanidade é preciso 
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conhecê-la, conhecer suas condições, anseios, metas e posturas. Só quando se conhece a 

direção é que se pode preparar o caminho. 

Assim, diante das crescentes mudanças a que o homem contemporâneo está suscetível, a 

educação não pode mais continuar a pensá-lo como antes. É preciso manter o passo, 

para que compreendendo as transformações de nosso tempo, a educação possa lançar 

um programa de instrução e formação que, de fato, eduque esse novo homem que está 

surgindo. Grandes mudanças alteraram o cenário da vida e a própria vida. A filosofia, 

ao menos com Michel Serres, já se lançou à tarefa de compreender essas inovações. A 

educação, por sua vez, não poderia abrir mão de seguir no rastro dessa aventura e se 

beneficiar de tal compreensão. Voilà, que Homiscências possa conduzir o pensamento 

em educação por esses novos caminhos.     
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