
 

PROJETO EDITORIAL DA USINA PENSAMENTO

Lançamento: Frio e Calor

Das Paixões  é o nome do díptico, Calor e Frio, livros de poemas autobiográficos de 
Viviane Mosé que se conectam e complementam. Os inéditos de poesia foram lança-
dos em Agosto de 2017 com o Recital de poesia Das Paixões: https://www.youtube.
com/watch?v=eEMY-WI2-7I&feature=youtu.be

Das Paixões, por Viviane Mosé

“Guiada por Nietzsche desde os 17 anos, escolhi muito cedo o caminho do pensa-
mento, não apenas da história do pensamento, mas do exercício dele, sempre em 
busca de algo novo, mais próximo da vida e do corpo. As experiências sensoriais, as 
que estimulam os cinco sentidos, sempre tiveram para mim o mesmo valor dos es-
tudos teóricos, dos livros, e busquei relacioná-los, vida e pensamento. Entre os 25 
e os trinta e tantos anos de idade me dediquei de modo sistemático e metódico ao 
estudo de Nietzsche, neste período me propus a algumas experiências em busca de 
mim mesma.

É uma destas experiências que descrevo aqui, uma descida consciente e difícil aos 
abismos de minha alma. Na primeira parte, Moema, tento descrever o que de fato 
aconteceu, na segunda, Desdobramento para Moema, foi o que, creio, poderia ter 
acontecido. Resolvi publicar este livro, Frio, escrito faz quase trinta anos e eterna-
mente reescrito, por ser ele condição para o meu atual livro Calor. Mas também por 
ter percebido, depois de tantos anos, que todos os meus livros fazem parte de um 
único projeto, a busca muitas vezes ingênua, mas obstinada, por uma nova razão, 
onde corpo e pensamento, poesia e filosofia a, frio e calor, dor e alegria já não se 
oponham, mas se componham como uma forma de afirmar a vida.”



Sobre Frio, por Adriano Espínola:

“Viviane Mosé consegue de forma admirável compor poesia e filosofia, neste con-
junto de poemas narrativos, centrado na personagem Moema, com suas carências, 
perplexidades e angústias, decorrentes de múltiplas experiências do corpo, que 
vão da lucidez à loucura ou, ainda, do puro asco sensorial (a uma barata, p. ex.) a 
epifanias identitárias (“A luz depende da ida/aos escuros porões de nós”). Dividido 
em três partes, o leitor poderá acompanhar as aventuras exteriores e interiores da 
personagem como uma espécie de jornada mítica do herói, em que o chamamento, 
as provações e privações, embates e transformações, conduzem a descobertas e 
reencontros consigo mesmo e com o mundo.”

 



Sobre Calor, por Antônio Carlos Secchin:

“A epígrafe cabralina deste novo livro de Viviane Mosé  fala de “palavras/girando ao 
redor do sol”, o que de imediato  nos conduz ao Calor que o título promete,  e que os 
poemas cumprem. Não só o calor externo, mensurado nos termômetros, mas o calor  
dos corpos emaranhados  na aventura humana. Se, na linhagem de Cabral, Viviane 
cultiva o rigor da composição, em vários aspectos, porém, ela transgride a lição do 
mestre: enquanto este valoriza a secura, a agressividade, e adota uma postura de 
distanciamento  frente ao que descreve, a poesia de Viviane desenvolve um imag-
inário predominantemente  líquido e acolhedor. Não por acaso, “escorrer”, “jorrar” 
e “derramar” são verbos localizáveis nos primeiros poemas do livro. Seu sol não é 
o que queima, resseca e,  sim,  o que ajuda a germinar. Em vez do confessionalismo 
oblíquo de João Cabral,  avesso à primeira pessoa do singular,  e revelando-se apenas   
por meio de  seres  que o representam, o “eu” da escritora não se furta à cena do tex-
to, não deixa de “escorrer”  e “jorrar”,  mergulhado  num  mundo de que se faz amante 
e cúmplice.” (…). Calemo-nos, pois, para ouvir o som e o silêncio das entrelinhas que 
pulsam em pleno Calor.”

 



PROJETO EDITORIAL DA USINA PENSAMENTO:

Assista ao vídeo de apresentação sobre o projeto editorial da  Usina Pensamento: 
https://www.youtube.com/watch?v=AvBNDKWTBK4&feature=youtu.be

A razão de ser da Editora Usina pensamento é compor um núcleo de publicações 
articuladas que se organizem em torno de eixos específicos e claros, tendo sempre 
em vista uma meta comum: a proposição de perspectivas e caminhos para o século 
XXI. Nosso objetivo é pensar e propor o presente, desde a relação das pessoas con-
sigo mesmas, quanto a relação com os outros, com a sociedade e com a natureza. 
Podemos sintetizar tudo isso com uma palavra que Nietzsche usa bastante, vida; nos 
interessa pensar e propor uma nova relação com a vida para promover o BEM VIV-
ER. Pretensioso? Sim, Mas diante da iminência do caos em que vivemos e da falta de 
soluções  propostas, a contemporaneidade nos impõe pensá-las. E escrevê-las. 

Canetti em A consciência das palavras  diz que o que torna um escritor verdadeiro 
é o “impacto das palavras na realidade”. E conclui que “hoje não há escritores, mas 
nós devemos desejar apaixonadamente que haja”. Agir a partir desse desejo significa 
continuar tentando ser “verdadeiro”, por mais desfavoráveis que sejam as perspec-
tivas de sucesso. ”Em um mundo que prontamente seria definido como o mais cego 
dos mundos, a presença de pessoas que ainda insistem na possibilidade de mudança 
adquire uma importância suprema.” 



Insistimos na possibilidade de reversão da trajetória do mundo em direção ao 
caos social. Para tal, precisamos de um modelo de gestão de riscos para a Humani-
dade. Tem alguma coisa muito fora da ordem num mundo em que 45% da riqueza 
está concentrada na mão de 1% da população e em que quase 20% dos jovens não 
trabalha nem estuda nem procura emprego, o que junto à taxa de desemprego en-
tre jovens dá cerca de 40% de jovens desesperançosos  no mundo. 

Para reverter esta tendência precisamos mais do que nunca de Ação, de propostas. 
Um novo modo de organização, da sociedade, das instituições, da escola, e, de cada 
um de nós, um novo modelo de compreensão e de gestão de si. 

Nosso ponto de partida para o Projeto Editorial da Usina Pensamento é o Tratado 
da Natureza Humana, escrito na juventude por David Hume, entre 1734 e 1737, em 
três partes: Do entendimento, Da Moral e Das Paixões. O objetivo era tornar os es-
tudos humanísticos menos abstratos e distantes da vida. Crítico radical da suprem-
acia da razão ao “sentimento”, Hume foi um precursor do que Kant e especialmente 
Nietzsche vão discutir depois. Hume buscava chamar atenção, como empirista que 
era, para a desvalorização da experiência e da ação, em síntese, da vida, nos estudos 
relativos às ciências humanas, mas também nas ciências naturais, da época.

A busca era denunciar o excesso de abstração que terminou por culminar, na
 modernidade, na teia conceitual sem vida que nos enreda, principalmente na dita 
“Academia”, e que Nietzsche tanto denuncia. Vivemos uma sociedade sem corpo, 
dominada por metas, alvos e que desconhece o valor da experiência diária, do cor-
po, dadas pela exceção que é viver. E é isso o que buscamos afirmar. Hume relaciona 
em um único corpo conceitual partes antes opostas como a moral e as paixões, ou 
as paixões e o entendimento, conectando psicologia, filosofia, epistemologia, arte, 
gestão. Tudo isso é coerente com o olhar que propõe sobre o humano, como um 
conjunto de capacidades que lhe permitem se relacionar consigo mesmo, com os 
outros e com o mundo.  O Tratado, como é conhecido, não foi bem aceito e Hume 
considerou que deveria mudar de estilo, o modo de apresentação das ideias, e pu-
blicou então, duas obras mais curtas, a investigação sobre o entendimento e a inves-
tigação sobre a moral. Deixou de lado as Paixões.
 
Sempre a partir de um modo de exposição claro e objetivo das ideias, tendo como 
base conceitual uma crítica da razão realizada por Nietzsche, e discutida por Viv-
iane Mosé em Nietzsche e a grande politica da linguagem (2005) e  O homem que 
sabe - do homo sapiens à crise da razão (2007), e, considerando os imensos desafios 
do contemporâneo, discutido pela autora em  A escola e os desafios contemporâneos, 
(2013), propomos para a Editora Usina uma articulação de conteúdos que parta 
exatamente do item “rejeitado” por Hume, Das Paixões. Assim, buscamos retomar, 
modestamente, o primeiro modelo proposto por Hume, ou seja, pensar o humano e 



a sociedade a partir de três eixos, que são: Das Paixões, Da Razão e Da Ação. 
 
A obra de Viviane Mosé é transversal e propositiva, permitindo esta articulação de 
conteúdos que tanto valoriza em seus textos, por isto serve como base da rede de 
publicações que propomos. Nossa rede parte, portanto, de três eixos, o primeiro de-
les é Das Paixões, díptico que inaugura a editora.

DAS PAIXÕES:

Das Paixões é o nome do díptico, Calor e Frio, livros de poemas autobiográficos de 
Viviane Mosé que se conectam e complementam.  Mas também nomeia o eixo poéti-
co do projeto que envolve ainda a publicação de Poesia Reunida, em março de 2018, 
com os livros, Escritos, (1992), Toda Palavra, (1998), Pensamento Chão, (2000), Desa-
to (2008), além do ensaio Stella do Patrocínio, Reino dos bichos e dos animais é o meu 
nome, que relaciona Poesia, Psicologia, Filosofia e foi indicado ao Prêmio Jabuti de 
2000.

Embora “Das paixões” tenha sido excluído do último livro de Hume, a tese central de 
toda sua obra continuou sendo reafirmar As Paixões. Usando suas próprias palavras: 
“razão e sentimento colaboram em quase todas as decisões e conclusões morais”, 
portanto, a Arte, especialmente a Poesia, era para ele fundamental na composição 
de saberes e linguagens necessários para a compreensão do humano e do mundo:

“toda poesia, sendo uma espécie de pintura, aproxima-nos mais dos objetos que qualquer 
outra espécie de narração, lança sobre eles uma luz mais intensa e delineia mais distinta-
mente os pormenores, que embora pareçam supérfluos ao historiador, atuam poderosa-
mente para tornar as imagens mais vívidas e satisfazer a fantasia”.   

Sinto e Penso, logo existo, é a base da filosofia de Viviane Mosé, valorizar a vida, afir-
mando a composição saudável de forças, entre o Calor e Frio, entre paixão e razão, 
entre acerto e erro, entre a vida e a morte, valorizando sempre os campos de força e 
não as linhas; ao invés da dominação, a composição, o acordo.

DA AÇÃO:
 
Este eixo, Da Ação, envolve o livro A Escola e os desafios contemporâneos, indicado ao 
Prêmio Jabuti de 2013, que discute a relação da educação com os desafios do século 
XXI, o novo livro: Nietzsche Hoje – Um guia de Sobrevivência no Mundo Contemporâ-
neo, que amplia o leque da educação formal para toda a sociedade, reavaliando posi-
cionamentos, valores. Envolve ainda o livro Por uma nova ordem mundial, escrito por 
Eduarda La Rocque, e que afirma novos modelos de ordenação social, em função das 



novas composições de forças, que dominam o jogo social, tendo sempre em vista 
uma sociedade mais ética e mais justa. Nesta linha encaixa-se também o livro
 A Resistência Tapuia No Espírito Santo.
 
Esta articulação conceitual e poética que considera a pluralidade, a diferença, a 
complexidade, serve não só para o entendimento humano, mas para a gestão de so-
ciedade, na composição de novos, mais inclusivos, mais éticos e mais ágeis, modos 
de gestão social, de governança. Afinal precisamos de uma nova ordem mundial.

Nas palavras de Morin&Diaz (2014), “o mundo em crise é um cenário de transfor-
mações onde estão presentes riscos e oportunidades de mudanças. Diálogos con-
stantes entre educação e política, academia e políticos, é uma das ações inadiáveis 
para a metamorfose capaz de assimilar traços revolucionários e evolutivos preser-
vadores e regeneradores”. Reinventar a educação implica reunir em um só propósi-
to as reformas do pensamento, do ensino, da política, da vida. E como sintetizou 
Nietzsche, “um dia virá em que só se terá um único pensamento: a educação”.   

DO ENTENDIMENTO HUMANO (OU, DA RAZÃO):

Este eixo é a base conceitual para todo o trabalho da Editora e envolve o livro 
Nietzsche e a grande politica da Linguagem, (2005), a tese de doutorado de Viviane 
Mosé, que aponta a crítica da razão como modelo de raciocínio e abre perspectivas 
para a sociedade a partir da afirmação de novas linguagens. Inclui ainda o livro 
O homem que sabe, do Homo sapiens à crise da razão, que delineia com mais trans-
parência a trajetória critica da razão e a necessidade do resgate da arte, dos afetos, 
da vida no pensamento. O livro que “fecha” esta mandala, interagindo com a manda-
la Da Ação, e abrindo um novo ciclo de multiplicação, é Nietzsche Hoje – Um guia de 
Sobrevivência no Mundo Contemporâneo. 

SITE E MÍDIAS SOCIAIS:

HTTP://WWW.USINAPENSAMENTO.COM.BR/
HTTPS://WEB.FACEBOOK.COM/MOSEVIVIANE/T

HTTPS://WEB.FACEBOOK.COM/EDUARDALAROCQUE/


