Antecipar e pressupor!
Olá irmãos e irmãs!
Decidi escrever a reflexão "Antecipar e pressupor" pois estes temas estão
intimamente ligados à Surdocegueira. O que vocês irão ler parece ser bastante
complexo, por isso, busquem "mergulhar" ao máximo no texto.
A antecipação parece algo que se faz na percepção, diferente da
pressuposição que dizem ocorre na significação. Como avaliar isso?
Acredito que a antecipação acontece antes da pressuposição. As pessoas
sempre antecipam, ou recebem a antecipação dos fatos que devem ocorrer
num futuro próximo. Depois de antecipar, a pessoa pressupõe as etapas que
imagina que vão acontecer, tendo por base sua memória e experiência de fatos
anteriores ocorridos. A pressuposição está diretamente ligada à experiências
(linguagem simbólica) armazenadas na memória de cada um e de todos nós. A
antecipação ocorre da mesma forma para uma criança e para um adulto,
porém, a pressuposição entre estes, por certo serão distintas, pois a carga de
experiência (linguagem simbólica) do adulto é maior que a da criança.
Antecipar e pressupor seriam, penso eu, paralelo a critério e condição, ou seja,
critério é o que precisamos fazer, o que devemos fazer. Condição é o caminho
a ser feito para satisfazermos o critério. A pressuposição seria o caminho a se
percorrer para satisfazer o antecipado. Quanto mais linguagem simbólica a
pessoa possuir, mais ela poderá estabelecer retomadas em suas
pressuposições. Neste sentido que, num primeiro momento, devemos ter toda
cautela em antecipar fatos e acontecimentos para a pessoa surdocega, pois,
este, com certeza, à medida que avançamos no trabalho de rotina, ele irá
pressupor, porém, talvez ainda não tenha linguagem simbólica suficiente para
fazer retomadas sendo assim, se ocorrer a antecipação, os fatos devem seguir
um percurso tranqüilo, sem acidentes.
E acrescento:
Pressupor, na perspectiva do filósofo Gadamer, é a "antecipação da perfeição",
do que queremos que seja. Nesse sentido, pressupor é ter opinião prévia,
antecipar idéias que queremos que sejam como as pensamos. É nesse sentido
que se fala da perfeição.
Antecipar é prever alguma coisa que irá acontecer. Creio que antecipar
acontecimentos pode acontecer sem linguagem simbólica, mas, pressupor é,
creio eu, impossível sem linguagem simbólica.
De uma forma simples diria que antecipar é prever um acontecimento e
pressupor é perspectivar a forma como algo acontecerá, e não aquilo que, de
fato, acontecerá.
Se você apreciou esta reflexão compartilhe!
Saudações! Alex Garcia - Pessoa Surdocega.

