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RESUMO 

 

O desenrolar deste trabalho surge da pesquisa de caráter sociológico e filosófico – 

contemplando também outros enfoques – que visa responder as seguintes indagações: “Qual a 

responsabilidade do ensino de ciências para a imagem que se tem de ciência?”; “Qual 

educação científica deveria estar sendo desenhada para os dias de hoje?”. Após tratar dos 

pressupostos trazidos pelo racionalismo e as críticas ao modelo iluminista propostas tanto pela 

sociologia da ciência e pela filosofia da ciência, como também pela biologia do conhecer, 

passando por discussões acerca da pós-modernidade, chega-se ao entendimento de que a 

imagem da ciência tornou-se ponto central de discussão nos últimos cem anos, inclusive no 

que concerne à área de ensino de ciências, e que praticamente nada disso chegou às aulas de 

ciências naturais de fato. Adotamos o termo pós-ontológico para caracterizar as propostas 

recentes da filosofia e da sociologia, por considerarmos que este termo melhor identifica e 

explicita a crise sofrida pelo realismo científico, que defende a existência de um domínio 

ontológico que a ciência, e somente ela, permite compreender. Observa-se que tais discussões 

são desconhecidas do público em geral, e, principalmente, de professores e alunos de ciências. 

Nesse sentido, acreditamos que discutir a lógica na qual se estrutura a ciência, os novos 

entendimentos em relação ao fazer científico, em particular os de cunho externalista, e a 

relação entre ciência e sociedade contribui para a consolidação de um ensino de ciências que 

contemple um aporte mais reflexivo, além de possibilitar a inserção do estudo de outras 

epistemologias na prática educativa. Argumentamos que uma postura revisionista parece ser a 

mais adequada para a educação científica contemporânea, contemplando, além do ensino dos 

conteúdos habituais das ciências, discussões sobre as questões que envolvem esses 

conhecimentos, assim como a valorização de epistemologias alternativas à científica moderna 

ocidental, como forma de se trabalhar a percepção de conhecimentos locais, gerados a partir 

de outras bases epistemológicas. Nesse sentido, são descritas atividades práticas realizadas 

com professores, através de minicursos, e em sala de aula de turmas do Ensino Médio de uma 

escola do interior do Rio Grande do Norte, como forma de demonstrar a possibilidade de 

intervenções que possam levar essas concepções, discussões e mudanças para a escola. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Racionalismo. Contexto Pós-ontológico. Educação Científica 

Revisionista. 



ABSTRACT 

 

The development of this work arises from the research of sociological and philosophical 

characters – contemplating also other approaches – which aims to answer the following 

questions: “what is the responsibility of science teaching for the image one has about 

science?”; “which scientific education should be designed for nowadays?”. After considering 

the assumptions brought along by rationalism and the criticisms to the illuminist model 

proposed by sociology and philosophy of science, as well by the biology of the knowing 

process, going through discussions concerning post-modernity issues, one is given to 

understand that the image of science has become the central point of discussion in the last 

hundred years, including what concerns the area of science teaching, and that practically none 

of those discussions really reached natural science classes indeed. We adopt the term post-

ontological to characterize the recent proposals on philosophy and sociology, because we 

evaluate that this term allows a better identification of the scientific realism crisis, which 

supports the existence of an ontological domain which science, and only science, is able to 

understand. One notices that the general public is not aware of those discussions, mainly if 

they are science teachers and students. So we believe that discussing the logic in which 

science is structured, the new understandings concerning the scientific undertaking, especially 

those of an externalist character, and the relationship between science and society, all of this 

contributes to build up a science teaching which contemplates a reflective contribution, 

besides allowing the inclusion of the study of other epistemologies in the educational practice. 

We argue that a revisionist posture seems to be the most appropriate for the contemporary 

scientific education, contemplating, besides the teaching of the usual science contents, 

discussions on the issues involving that knowledge, as well as respecting epistemologies 

alternative to the modern Western scientific one, in order one can work on the perception of 

local knowledge generated from other epistemological bases. We describe here practical 

activities we did involving teachers (short-term courses) and high-school students in an inland 

school in the Rio Grande do Norte state, in Brazil, as a way to demonstrate the possibility of 

interventions which can take those conceptions, discussions and changes to the classroom. 

 

Keywords: Rationalism. Post-ontological context. Revisionist scientific education. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O projeto da modernidade, que pregava um constante avanço na qualidade da vida das 

pessoas e nas suas relações, parece não ter sido concretizado. A ciência se tornou o sistema 

hegemônico de conhecimento. O mundo globalizado se tornou um espaço de luta onde os 

detentores do poder soterram modelos alternativos de formas de vida, costumes e maneiras de 

ver o mundo, tendo em vista o lucro, a supremacia dos privilegiados, através da contínua 

engrenagem que devora tudo que não é de seu interesse. Conforme Luiz Carlos Jafelice 

destaca: 

 

“[...] [fica evidente] que vivemos uma crise de letramento científico [...] 

[contudo, por exemplo,] tampouco os letramentos artístico e espiritual, estão 
resolvidos. Na verdade, muito pelo contrário. E tais ausências, inclusive, 

facilitam a insensibilidade, a intolerância e desentendimentos multiculturais 

de todo tipo” (JAFELICE, 2008a, p. 1; grifo do autor). 

 

 

A crença advinda de outras épocas passadas, de que a verdade das coisas seria 

alcançada por uma razão universal, pelo método lógico-racional de conhecer, permite que 

ainda hoje se acredite que aquilo que vem de fora, sufocar o local, seja encarado como 

solução para as agonias e problemas enfrentados. As criações produzidas pela racionalidade 

ocidental através da ciência e tidas como descobertas fazem com que alguns possam 

determinar as teorias, as imagens mentais que permeiam a cabeça da grande maioria dos 

indivíduos, que são postos a acreditar que o homem terá acesso a uma verdade que só pode 

ser atingida por gênios superiores e que desenvolvem um determinado tipo de raciocínio. 

 As propostas advindas do Renascimento e do Iluminismo fizeram a humanidade 

desembocar num quadro caótico, como evidenciam Santos (2006), Maffesoli (2003, 2005), 

Feyerabend (2007), Morin (2000), Lindbom (2006) e tantos outros estudiosos. Segundo o que 

pensavam os Iluministas, a racionalidade reduziria a superficialidade com que as pessoas 

vêem o mundo em que habitam. Conforme tal visão, todos os homens se tornariam micro 

unidades racionais capazes de resolver todos os seus problemas através da sua capacidade 

lógico-racional. Tal ideia da total libertação do homem pela sua capacidade de pensar parece 

tê-lo conduzido muito mais para um certo vazio existencial. 

Essa forma de conceber as coisas cria, então, um espaço de processamento que faz 

com que as pessoas se afastem umas das outras, pois tudo se processa antes do viver. 



13 

Seguindo a concepção ocidental de que sempre se alcançará algo superior, um futuro bem 

melhor que o passado e o presente, criou-se uma hierarquia de posições. Todos buscando o 

melhor lugar – o que na filosofia tem o nome de Verdade, na economia tem o nome de 

Progresso, na vida diária tem o nome de Felicidade e assim por diante.  

Essa hierarquia de posições, como não poderia deixar de ser, afeta, diretamente e 

muito, também a área da educação. Conforme enfatiza Jafelice (2008a, p. 7), “[u]m ponto 

central nesta discussão é sabermos qual filosofia da educação ampara nossas reflexões, 

propostas e ações em educação”. E prossegue: 

 

Para tal, são úteis as análises de Paulo Ghiraldelli Jr. [...]: se sou professor e 
entro na sala de aula, entro para dizer um discurso verdadeiro e moralmente 

correto. Ora, mas o que me garante que eu falo a verdade e que eu julgo e 

ensino a julgar corretamente [...] [, se, por um lado,] a escola não pode 

ensinar algo sem justificativa, sem um solo que possa ser chamado de 
metadiscurso [...], ou sem [...] uma teoria do conhecimento – conhecimento 

que é a base dos conteúdos escolares [–, e, por outro lado,] vivemos em uma 

época pós-moderna [...] em que narrativas como as da ciência e da 
tecnologia se desligaram na consciência dos intelectuais dos grandes 

discursos filosóficos que, na modernidade, eram tomados pelos intelectuais 

como sustentáculos necessários dos discursos com valor de verdade? [...] [E 

mais:] como fazer [...] [esse tipo de] junção, capaz de nos armar com novas 
sínteses, se a escola resiste às novas idéias, [...] às novas sínteses filosóficas 

que tornariam o discurso educacional – tanto a didática quanto os conteúdos 

– um conjunto harmônico entre narrativas científicas e as novas 
justificativas, digamos, filosóficas? [Em suma,] como ver na escola a sua 

prática, dentro de uma democracia [...], em harmonia com uma “filosofia da 

sociedade democrática?” (textos de GHIRALDELLI JR., 2000, pp. 30-36, 
rearranjados in JAFELICE, 2008a, p. 7, por este autor; grifos de 

GHIRALDELLI JR.) 

 

 

Dentro desse estado de coisas, vários questionamentos podem ser feitos. Por exemplo: 

Qual a responsabilidade do ensino de ciências para a imagem que se tem de ciência? Qual 

educação científica deveria estar sendo desenhada para os dias de hoje? Numa época em que 

se vê que os parâmetros racionais, lógicos e éticos não são tão universais como pareciam, 

devemos ensinar ciências – portanto, repetir a narrativa que prega a objetividade, 

universalidade e veracidade – ou ensinar sobre ciências, mostrando-a como fenômeno social 

que é? 

Dentre essas, a questão-chave parece ser: O que ensinar sobre ciências e como fazê-lo? 

Ou, colocando tal questão-chave mais assertivamente: devemos ensinar bastante conteúdo de 

ciências para nossos estudantes ou devemos ensinar bastante sobre a natureza do 
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conhecimento científico e a relação entre os cientistas e os políticos, os meios de 

comunicação e o resto da população? (Cf. COLLINS e PINCH, 2003, p. 196). 

É possível praticar ambos os tipos de ensino com igual rigor, dedicação e eficiência? 

Seria esse o caminho a seguir? Se sim, como? Se não, qual deles privilegiar e por quê? 

Como bem destacam Collins e Pinch (2003), em O Golem, a ciência se tornou algo 

indiscutível, intransponível, com um prestígio e uma carga de confiança e credibilidade que 

não estão à altura de sua real capacidade. Isso é grave, porque essa forma de entender a 

atividade científica não é isenta, pois, como muito bem destaca Paul Feyerabend: 

 

[o] „progresso do conhecimento e da civilização‟ – como está sendo 
chamado o processo de forçar costumes e valores ocidentais em todos os 

cantos do mundo – destruiu [...] maravilhosos produtos da engenhosidade e 

compaixão humanas sem uma única olhadela sequer em sua direção 

(FEYERABEND, 2007, p. 22-23). 

 

 

 Ou seja, como mostraremos mais detalhadamente adiante, por motivos os mais 

diversos, o conhecimento científico, amparado na ideia de progresso técnico e tecnológico, 

tornou-se detentor de uma hegemonia inexplicável do ponto de vista sócio-cultural, 

ocasionando uma certa padronização da técnica e do conhecimento. 

 Portanto, o presente trabalho nasce dos questionamentos feitos acima e, de forma 

geral, quer entender qual a relação entre um pensamento dito pós-moderno – ou pós-

ontológico
1
 –, crítico da modernidade e de seus pressupostos, com a educação em ciências 

                                                
1 A denominação pós-ontológico é dada pelo filósofo alemão Niklas Luhmann, que propõe uma teoria sistêmica 

para se pensar a realidade. Como coloca Clam (2006), ao discutir a proposta de Luhmann, “[a] comunicação é o 

último e único constituinte do social, por trás do qual não existem nem atores nem coisas nem espaços, mas tão-

somente operações (isto é, só-efetuações) da comunicação” (p. 235). E esclarece ainda: “A intuição específica de 

Luhmann [...] é a seguinte: a sociedade é um campo da comunicação social que contém a si mesmo e o lugar de 

todas as autodescrições da comunicação humana; é o lugar em que nasce todo o sentido; ela compõe a 

intersubjetividade que a tudo abrange, que a tudo constitui – só que despida de todos os acentos transcendentais. 

Todas as representações do mundo, todo dom com intenção de sentido, são realizações comunicativas: sociedade 

(isto é, comunicação social) é a realidade que dá à luz a si mesma – um tanto similar ao espírito hegeliano, só 

que uma vez mais sem quaisquer constituições metafísicas. As condensações da comunicação social (em 
significados, instituições, rotinas, sistemas etc.) são de todo circulares e não possuem ancoragem alguma em 

qualquer realidade além da própria comunicação atual. Elas são paradoxais, porque contêm uma referência 

estrutural a um adiante indeterminado (uma conexão comunicativa) e a uma consistência interna inatingível. 

Trata-se da sociedade como totalidade de uma intersubjetividade da comunicação que constitui a si e a tudo de 

modo circular e sem exterior, que provê o paradigma de um sistema ou uma entidade que se evade de toda 

objetivação, incluindo e abrangendo a própria observação que ela constitui como seu correlato objetal.” (CLAM, 

2006, p. 227). Desta forma, uma característica típica do período anterior, ontológico (o qual, é importante que se 

enfatize, apesar de já ser considerado anacrônico por alguns, ainda tem primazia na academia e comanda escolas 

de pensamento, inclusive na área de pesquisa em ensino de ciências), onde as categorias do pensamento ainda se 

fundavam em totalidades, é abandonada no contexto pós-ontológico. É neste, então, em que tem sentido operar-

se um “programa deontologizante” e a “desrealização e deontização dos espaços”, assim como criarem-se 
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praticada nos dias de hoje, e quais os encaminhamentos possíveis para uma educação 

científica para a pós-modernidade – ou no contexto pós-ontológico. 

 Seguindo este intento, caracterizou-se minimamente a educação como vem sendo feita 

atualmente e sua imagem de ciência. Em seguida, passou-se ao estudo de críticas e análises 

acerca da modernidade, proferidas por filósofos, sociólogos e outros estudiosos, assim como 

as colocações daqueles que os questionam. Isto nos impulsionou a fazer também um estudo 

acerca do racionalismo ocidental, como forma de investigar os pressupostos que edificaram a 

forma ocidental de pensar – esse estudo está situado no capítulo 3, antecedendo os demais 

temas tratados. 

Embora os tópicos dos capítulos seguintes possam ser entendidos sem necessariamente 

se passar por esta leitura sobre o racionalismo, reputamos grande importância ao capítulo 3, 

pois possibilitará uma maior conectividade com o que se expõe posteriormente. Ademais, 

buscou-se caracterizar estas épocas dentro de uma perspectiva crítica, o que possibilita uma 

conclusão sobre os temas relacionados à razão – e tudo o que foi construído em seu nome –, 

muito diferenciada daquela que aparece nos resumos dos livros didáticos ou em livros de 

história da ciência mais difundidos que adotam um enfoque internalista. 

Quem tem familiaridade com os principais trabalhos e pensamentos dos autores 

citados no capítulo 3 – como, por exemplo, os pré-socráticos, em particular Anaximandro, 

Heráclito e Parmênides, e também Sócrates, Platão e Aristóteles, a leitura que deles fazem 

Nietzsche e Feyerabend, o transcorrer da Grécia Antiga à Modernidade Ocidental, passando 

pela Idade Média, Renascimento, Iluminismo, a relação entre progresso e realismo científico, 

as leituras da Modernidade segundo Michel Maffesoli, Milton Santos, Gilberto Dupas, 

Boaventura de Sousa Santos, as origens das ideias de democracia, liberalismo e socialismo, o 

pensamento de Rousseau, de Marx – pode prescindir da leitura daquele capítulo sem prejuízo 

para a compreensão desta dissertação. Caso contrário, recomendamos fortemente sua leitura. 

                                                                                                                                                   
“novos conceitos deontologizados”(CLAM, 2006, p. 234). Assim, embora o período ontológico poderia, em 

princípio, ser identificado com a modernidade, e, portanto, o pós-ontológico ser confundido com a pós-

modernidade, aquela denominação é superior em significação a esta, porque aquela explicita o cerne da questão, 

a saber: como se enxerga e se relaciona com a ontologia. E este é o ponto relevante quando se discute as 
ciências naturais (que se arrogam conexões privilegiadas com a ontologia), como o fazemos neste trabalho. Por 

isto nossa opção preferencial pela denominação pós-ontológico, pois “percebemos que a questão principal a 

destacar é uma mudança na forma de entender o processo de conhecer e explicar o mundo” (LOPES e 

JAFELICE, 2009, p. 9). A manutenção concomitante, no presente texto, de referências à pós-modernidade se 

deve à profusão de textos a que lançamos mão que se referem a esta visão, ao fato de que esta denominação 

ainda é mais familiar aos leitores em geral e porque não há propriamente conflito entre ambas as denominações, 

apenas que, como veremos, por um lado, o termo pós-modernidade remete a uma postura algo incompreendida 

em certos setores da intelectualidade e, por outro lado, ela não explicita de modo tão conveniente o que 

consideramos ser o cerne da crítica que se deve fazer ao período anterior, como já enfatizamos. No capítulo 4 

(subseção 4.7.3 – A pós-modernidade: por uma visão alternativa) repetimos parte das considerações expressas 

nesta nota e acrescentamos outras reflexões, para reforçar um entendimento nosso básico. 
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Interessa-nos produzir um texto útil, em particular, aos licenciandos, mestrandos e 

doutorandos das áreas de ciências naturais e de educação científica. A formação acadêmica 

predominante destes profissionais, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, 

exclui aqueles autores, a literatura associada e discussões aprofundadas da mesma das 

exigências curriculares habituais. Enquanto o graduando, ou mestrando, em ciências humanas 

costuma estar bastante familiarizado com aqueles autores e literatura, o formando em ciências 

naturais e em educação científica é, em sua grande maioria, desconhecedor daquilo. Por isto, 

pensando nesse potencial público leitor e em sua lacuna formativa, além de visarmos dar 

autoconsistência à dissertação, optamos por manter a discussão do referido capítulo no corpo 

da mesma. Isto fornecerá a esse público um referencial teórico e uma linha de continuidade na 

argumentação apresentada e facilitará a compreensão das análises e conclusões deste trabalho. 

Outra parte deste trabalho, mais relacionada à prática docente, envolveu duas fontes de 

informações: aquela sobre cursos que ministramos para licenciandos, estudantes do nível 

médio e professores desse nível de ensino, de diversas disciplinas, abordando os temas 

trabalhados nos capítulos anteriores – os quais podem ser adaptados para a sala de aula –, e 

principalmente aquela proveniente de intervenções pontuais e diárias em sala de aula. As 

informações e reflexões obtidas a partir de ambos os tipos de práticas docentes, discutidas e 

disponibilizadas na parte final desta dissertação, são destinadas a subsidiar outros 

profissionais de educação em suas próprias práticas docentes. 
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2  EDUCAÇÃO  CIENTÍFICA E IMAGEM DE CIÊNCIA  

 

 

O que deveria ser explicado são os métodos da 

ciência, mas o que a maioria das pessoas 
envolvidas com essas questões quer que o público 

saiba é a verdade sobre o mundo natural – isto é, 

aquilo que os poderosos acreditam que seja a 
verdade sobre o mundo natural.  

 

Harry Collins e Trevor Pinch, O Golem: o que 

você deveria saber sobre ciência 

 

 

Verifica-se que a filosofia da ciência (no seu sentido externalista) e aportes reflexivo-

analíticos mais recentes, como a sociologia da ciência e outras propostas de estudo da ciência, 

como a história da ciência segundo enfoque externalista – e dos moldes do conhecimento de 

uma forma geral, conforme a abordagem dos processos epistemológicos feita pela 

antropologia –, estão praticamente ausentes na formação de professores de ciências (como 

chama a atenção, por exemplo, Jafelice, 2008a, 2008b). Portanto, não são abordados no 

ensino básico temas controversos e esclarecedores sobre ciência. Observa-se que estudantes 

e professores vêem a ciência como um conhecimento superior. Estes sujeitos tampouco 

abordam a estrutura lógica da racionalidade de como um cientista possivelmente pensa o 

mundo. 

 Não é difícil verificar certas limitações e incongruências na forma de tratar a ciência, 

em materiais didáticos, artigos de divulgação ou mesmo em artigos e livros que tratam de 

ensino de ciências em nível mais especializado e técnico. 

 Um dos pontos pacíficos encontrados em obras diversas referentes à natureza da 

ciência e/ou ensino de ciências (e.g., GASPAR, 2008; FELTRE, 2004; MATTHEWS, 1994; 

CARVALHO, 2004; NASCIMENTO, 2004), é o fato de este conhecimento ser provisório, 

resultante de uma construção humana, historicamente inserida, mutável etc.  

No entanto, dizer que a ciência é viva não deve ser aceito como argumento para 

entendê-la como sendo superior (enquanto sistema epistêmico-metodológico privilegiado), ou 

mais interessante, como fica subentendido em obras como aquelas. A aceitação da 

temporaneidade do conhecimento científico, conforme elas explicitam, surge amparada em 

uma pré-adesão a uma postura filosófica realista – ainda que, estranhamente, algumas 
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daquelas obras se declarem seguidoras do construtivismo! Ou seja, “provisório”, naquele tipo 

de texto, significa temporário devido à inevitabilidade da complexidade da, e acessibilidade à, 

realidade (ontológica, absoluta) e dos fenômenos, conceitos e modelos envolvidos, mas não 

significa que se abriu mão da esperança ou da ânsia por conexão com a ontologia em um 

sentido mais profundo. Em outras palavras, “transitório”, ali, é entendido como mero estágio 

inevitável em um processo de aproximação, ainda que assintótica, à realidade última. Este é 

um dos pressupostos do realismo científico em sua versão mais acolhida atualmente. Ao 

adotar-se tal postura, ficam salvaguardados anseios de sentimentos reconfortantes do tipo 

posso nunca chegar lá, mas sei que se houver um caminho, este é ele (o caminho da ciência); 

este é o melhor caminho que podemos almejar, e só por ele poderemos, cada vez mais, nos 

aproximarmos daquilo que, no fundo (infelizmente), talvez seja mesmo inalcançável; senão, 

se não for assim, o que nos resta?; um relativismo e incerteza caótica insensatos e 

preocupantes. (Retomaremos estes últimos temores recorrentes mais adiante.) 

Outro ponto complicado naquele tipo de texto, que se deve destacar, é o fato de se 

entender a condição humana da ciência como suficiente para demonstrar o caráter social da 

ciência. 

Diríamos que o fato de esta mudar e ser feita por humanos é apenas o início daquilo 

que se pode entender ao analisar o conhecimento científico de modo mais atento. Como forma 

de adequar o conhecimento científico a certo entendimento da teoria filosófica construtivista 

(e tentar eliminar o que seria uma contradição flagrante com a postura realista adotada 

implícita ou, às vezes até, explicitamente, por incongruente que seja), os autores de grande 

parte daquelas obras consideram que as colocações dos diversos filósofos da ciência podem 

ser resumidas da seguinte forma: “[...] a ciência é uma construção histórica e humana, ou, 

ainda, um conhecimento aberto” (NASCIMENTO, 2004, p. 37). 

Um indício de que tais entendimentos ainda consideram a ciência como uma atividade 

segundo a qual a sociabilidade – no seu sentido mais profundo, política, ideológica etc. – não 

interfere nos próprios resultados das teorias, por exemplo, é a ideia de que há um método 

determinado para o procedimento científico, e que os cientistas seguem sempre 

procedimentos e condutas que levam a certos resultados e consequências. É esse 

entendimento acerca do fazer científico – que muitas vezes chega a ser ingênuo –, portanto, 

que chega ao livro didático e, consequentemente, ao aluno e aos cidadãos de forma geral: 

 

Esta [a ciência] busca compreender a natureza e interagir com ela; portanto, 

precisa ser eficiente, seus princípios e leis devem funcionar. Isso obriga os 
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cientistas a verificar a validade de suas previsões e comprová-las 
experimentalmente, reformulando ou rejeitando as teorias ou hipóteses 

cujas previsões não se ajustam aos fatos. (GASPAR, 2008, p. 12, grifos 

nossos). 

 

 

Ou ainda mais precisamente, esse tipo de visão considera que os estudos científicos 

seguem fielmente aos seguintes passos: observações, experiências, leis experimentais, 

hipóteses, teorias e modelos (FELTRE, 2004, p. 68). Desconsiderando que, por exemplo, “[...] 

a construção do conhecimento científico e seu reconhecimento pela sociedade é influenciado 

por muitos fatores, como o prestígio de um cientista para o estabelecimento de sua visão de 

mundo” (SILVA e MOURA, 2008, p. 8). Estes autores mostram, nesse trabalho, que trata do 

caso da popularização da óptica de Newton, que, 

 

[p]rovavelmente, se Newton não fosse tão famoso e exaltado no século 

XVIII, suas teorias não teriam atraído tantos adeptos, como aconteceu com 
idéias de outros autores, por exemplo, a concepção ondulatória para a luz de 

Christiaan Huygens (1629 - 1695), ignorada pela maioria dos filósofos 

naturais no século XVIII [HAKFOORT, 1995]. Além disso, a grande fama e 
reconhecimento de Newton como um grande filósofo natural ao longo do 

século XVIII contribuiu para que muitos aspectos problemáticos de suas 

idéias não fossem analisados criticamente e, muitas vezes, relevados 
(SILVA e MOURA, 2008, p. 8, grifos nossos). 

 

 

 O ensino de ciências, como muitas vezes é chamado, – em vez de educação científica, 

que abrangeria a possibilidade de outras discussões e enfoques – é, quase na sua totalidade, 

moldado mediante certo entendimento hegemônico da relação entre ciência, tecnologia e 

sociedade (Cf. VANNUCCHI, 2004), segundo o qual estas categorias se relacionam de forma 

sequencial e praticamente independente. Ou seja, a ciência produz o conhecimento e a 

tecnologia utiliza esses conhecimentos para a produção técnica, sendo a sociedade a 

beneficiária desse encadeamento. Esse modelo de ciência, tecnologia e sociedade (CTS) 

impossibilita uma discussão crítica sobre a relação entre esses setores, pois acaba destacando 

áreas de atuação específicas. 

Isso contribui para que estudos de história, filosofia e sociologia da ciência sejam 

considerados, no ensino de ciências, como coadjuvantes, artifícios contextualizantes das leis e 

teorias. Pode-se entender, considerando-se o trabalho de Silva e Moura (2008), que às 

concepções erradas acerca do surgimento de leis e teorias podem se seguir também 
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entendimentos inverídicos, como forma de lhe dar substância. Ou seja, uma negação poderá 

se seguir de outra, como fruto da primeira. 

Tudo isso de que falamos contribui para a construção de uma imagem da ciência como 

conhecimento hegemônico, superior, porque primeiro vem a ciência, depois sua história, que 

é feita seguindo os moldes daquilo que diz o núcleo duro – daí o risco do que citamos no 

parágrafo anterior. Isto é claramente percebido em trabalhos da área de ensino de ciências.    

Michael Matthews, por exemplo, nos seus trabalhos sobre história e filosofia da 

ciência e ensino de ciências, declara, que 

 
 

[...] como educadores, professores precisam conhecer alguma coisa sobre o 
corpo de conhecimentos que estão ensinando, alguma coisa sobre como este 

conhecimento aconteceu, como suas questões são justificadas e quais são 

suas limitações [...] [Por que os] [s]istemas educacionais têm a 

responsabilidade de identificar e transmitir o melhor de nossa herança 
cultural. A ciência é uma das partes mais importantes desta herança 

(MATTHEWS, 1994, p. 213, tradução e grifos nossos),  

 

 

É importante perceber que esses estudos, de que fala Matthews, servem a um certo 

contexto de ciência, como falamos, e que podem ser entendidos ao consultar sua obra, Science 

Teaching (1994) (Ensino de Ciência). E não é demais lembrar que ensinar se torna sempre 

mais restrito do que educar. 

E para essa concepção mais ligada ao ensino, na acepção de transmissão de um 

determinado conhecimento, concebe-se que “[...] a Didática das Ciências é a área da produção 

do conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem em uma sala de aula para um dado 

conteúdo” (CARVALHO, 2004, p. 6). De forma que os estudos relacionados à prática docente 

em ciências no nível médio, e até no superior, passam a se resumir a estratégias para ensinar 

conceitos, mapeando seus conhecimentos prévios para transformá-los em científicos (Ibid., p. 

9; NASCIMENTO, 2004, p. 53), ou levar os alunos a uma aprendizagem significativa 

(ALMEIDA e MOREIRA, 2008). 

Desconsiderando o que “Millar (1989) tenta mostrar [,] que „um modelo construtivista 

de aprendizagem não tem como conseqüência lógica um modelo construtivista de instrução‟” 

(MORTIMER, 1996, p. 3), passam-se os resultados da ciência e da tecnologia para as 

instituições ditas educativas – que deveriam ser um espaço mais amplo, onde se discutisse 

esses assuntos de forma mais arejada, e não instituições preparativas para o tão aclamado 

mercado de trabalho –, restringindo sua função ao recrutamento e preparo de mão de obra. 
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Esse interesse é explicitado de forma clara, como uma diretriz a ser seguida pela 

educação. Por exemplo, na mensagem da comissão organizadora do XVIII Simpósio Nacional 

de Ensino de Física, um dos principais espaços de trocas e sugestões da área, com especial 

preocupação em envolver os professores de física dos vários níveis de ensino, encontramos tal 

meta: “Como preparar nossos futuros cidadãos para a sociedade do conhecimento, na qual o 

processamento de informação, a geração de conhecimento e a inovação são os principais 

critérios de valorização da mão-de-obra?” (FERRACIOLI, 2009, p. 3). 

 Percebe-se que, como a sociedade está dependente da tecnologia, como motor de um 

sistema econômico ora instalado, e a tecnologia é filha da ciência, há uma tendência para se 

“[...] promover a „cultura científica‟ em nossa sociedade” (KNOBEL, 2008, p. 9), travando 

uma batalha contra o que enquadram como pseudociência, tudo aquilo que não esteja pautado 

pelos códigos da ciência, relegando a segundo plano, ou mesmo, com muito mais frequência, 

desconsiderando totalmente, conhecimentos tradicionais e culturais dos mais diversos. 

Esta postura é, reafirmando, adequada para aqueles que concebem a ciência como 

conhecimento superior, justamente porque estão crentes de que este modelo de sociedade que 

vivemos é o ideal e o melhor que já foi criado pela humanidade, sendo que se ainda há vários 

problemas ou coisas sem solução, esta virá nas ondas do progresso – cujo significado, aliás, se 

confunde o do chamado avanço da ciência. Porém, o que se vê é a intensificação da 

competitividade, da valorização do material etc. E esse panorama é ressonante na instrução 

escolar, ao ponto de um educador colocar que 

 

 
[é] importante pensar que, em geral, maior conhecimento leva pessoas e 

povos a terem mais poder. O primeiro homem que dominou o fogo levou 

vantagem sobre os demais; o primeiro povo que desenvolveu a agricultura e 

domesticou os animais levou vantagem sobre os demais. Muitas guerras 
foram ganhas pelo maior conhecimento do terreno ou das fraquezas do 

inimigo. Daí a grande importância do estudo e da educação (FELTRE, 

2004, p. 49, grifos do autor). 
 

  

Assim, está praticamente ausente na formação de professores e, consequentemente, na 

dos alunos, e, portanto, do entendimento da sociedade em geral, discussões que venham 

esclarecer a forma como a ciência se organiza. Não são devidamente abordadas questões 

tratando da natureza da ciência e do conhecimento construído através desse empreendimento 

sócio-cultural. Ou seja, não aparecem para o público referências a trabalhos – que são muitos, 

inclusive, e bastante discutidos no plano intelectual – abordando os mecanismos que 

estruturam o modelo lógico-racional de conhecer, de intervir na realidade, como também as 
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componentes ideológicas e políticas, enfim, humanas, que permeiam essa atividade 

historicamente. 

A ciência, como podemos ver nesses exemplos, é apresentada a alunos e professores 

como a atividade segura, objetiva; sendo considerada a forma de conhecimento mais 

interessante criada pelos seres humanos – mesmo quando se lhe concede, como característica 

constitutiva, uma limitação intrínseca; limitação esta declarada antes devido à inevitabilidade 

dos muitos contra-exemplos históricos e contemporâneos, do que por convicção de que aquela 

é, de fato, insuperável ou por consciência das implicações epistemológicas e revisionistas 

decorrentes de se conceder limites ao conhecimento científico. 

Nesse sentido, diríamos que o presente estudo justifica-se devido à lacuna existente 

entre os debates epistemológicos, sociológicos e filosóficos acerca do conhecimento, da 

organização em sociedade recente – questionando o caráter realista de conceber a realidade e 

tudo que ela engloba – e a prática educativa. 

Desta forma, com vistas a um melhor entendimento das críticas e sugestões pós-

modernas, consideramos que antes de se expor a crítica ao racionalismo, deve-se caracterizá-

lo minimamente. É o que fazemos na seção seguinte. 
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3  O RACIONALISMO COMO UM PROJETO DE MUNDO 

 

 

Do meu pescoço, a partir de hoje 

Pende o relógio das horas: 

A partir de hoje cessa o curso dos astros, 
O sol, o canto dos galos e o evoluir das sombras, 

O que uma vez me anunciava o tempo 

Está agora mudo, cego e surdo: __. 

Toda natureza para mim silencia 
Ao tiquetaque do relógio e da lei. 

 
Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência                                                                     

 

A função que Platão atribuía ao filósofo era “fazer 
mitos, não apenas discursos”.  

 

Michel Maffesoli, Elogio da razão sensível   

 

 

 Sendo a ciência considerada uma atividade racional e tendo em vista as propostas de 

discutirmos a educação científica e sua relação com entendimentos mais recentes sobre o 

conhecimento e as relações entre ciência e sociedade, faz-se necessário um estudo do que 

chamaremos racionalismo, como sendo um modo de pensar construído pelo Ocidente, 

baseado em certos pressupostos que permeiam a história do nosso pensamento, como a busca 

pela verdade e a noção de objetividade, por exemplo. 

 Acreditamos que o termo racionalidade tem um caráter mais geral, por remeter ao 

entendimento humano de uma forma geral, sendo o racionalismo uma forma cultural – de 

uma parte do mundo – de representar e construir suas categorias explicativas do real. E 

concebemos, assim como Michel Maffesoli, que 

 

[a]o tornar-se um sistema fechado sobre si próprio, o racionalismo traiu a 

ambição, sempre renovada, da racionalidade. Ele se torna uma dogmática 

morta, seca e esclerosada, um corpo de doutrinas frígidas incapazes de 
perceber aquilo que faz a vida em seu desenvolvimento (MAFFESOLI, 

2005, p. 36, grifos do autor).  

 

 

 Nesse sentido, fazemos um breve estudo do pensamento grego antigo, seus principais 

pensadores, a relação da racionalidade com outras formas de representação presentes na 

época, como a mitológica, e, principalmente, tentaremos verificar se há evidências 
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determinantes de um estágio inicial do racionalismo nessa época, tal como passou a ser 

concebido historicamente. 

 Tentaremos também caracterizar a passagem do período clássico para o moderno, que 

comumente recebe o nome de Idade Média, justamente por determinar, para os que usam este 

desígnio, apenas um período de transição entre estágios. Veremos até que ponto cabe este 

juízo. 

 Analisaremos também os acontecimentos que determinaram as mudanças na forma de 

entender e se relacionar com o mundo e com as pessoas, que caracterizam a modernidade: o 

Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Científica e suas consequências sociais, culturais e 

epistemológicas. 

  

 

3.1  GRÉCIA ANTIGA 

 

 A discussão sobre a razão, sobre o logos, remete à Grécia Antiga como sendo a 

civilização que teria desenvolvido esta expressão, assim como a postura racional de forma 

forte e onde a cultura ocidental teria suas bases teóricas, embora os outros povos também 

tenham evidente racionalidade – se é que podemos falar neste termo nestes casos, tão restrito 

que ele ficou em sua acepção ao ir sendo enquadrado na definição do mesmo que foi se 

estruturando no Ocidente. Destacamos que aqui estamos fazendo um recorte, por 

considerarmos que o pensamento grego – principalmente o que acredito ter sido uma leitura 

que fizeram dele – foi historicamente determinante para o entendimento do mundo que temos, 

enquanto ocidentais: suas formas de organizar o pensamento, estrutura linguística etc. Por ter 

esse caráter pontual, esta análise não irá entrar no mérito da discussão das influências de 

outras culturas sobre a civilização grega. Restringiremo-nos em fazer um breve estudo do 

pensamento construído por aquele povo, pois, sendo a racionalidade um dos nossos pontos 

básicos a serem tratados neste trabalho, torna-se determinante que investiguemos os estágios 

do desenvolvimento do racionalismo no Ocidente, a começar pela Grécia Antiga. 

 

3.1.1  Do mito à razão? 

 

 Giorgio Colli (1996), no seu livro O Nascimento da Filosofia, faz um estudo sobre os 

gregos tentando conectar, entender, a passagem do estágio mitológico, místico, para o estado 

racional. Para isso, analisa as figuras de Apolo, Dionísio e demais personagens enigmáticos 
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presentes nos contos mitológicos gregos. Destaca que os templos de adivinhação seriam os 

primeiros pontos de formação do pensamento especulativo: 

 

Em todo o território helênico, existiram santuários destinados à adivinhação; 

esta se manteve como um elemento decisivo na vida pública, política dos 

gregos. E sobretudo o aspecto teorético ligado à adivinhação é característico 
dos gregos. Adivinhar implica conhecer o futuro e manifestar, comunicar tal 

conhecimento (COLLI, op. Cit. p. 12). 

 

 

 No entanto, segundo o autor, essa prática se restringia a uma espécie de jogo de 

raciocínio, não tendo quase que nenhuma relação com a esfera prática das relações entre os 

cidadãos gregos – no sentido de criar uma teoria generalizante a ser seguida, entenda-se. Colli 

(op. Cit.) sustenta que o pensamento racional abstrato teria surgido desse substrato religioso: 

“O misticismo e o racionalismo na Grécia, portanto, não seriam antitéticos, devendo antes ser 

entendidos como duas fases sucessivas de um fenômeno fundamental (p. 67)”. Temos que nos 

deter neste ponto com mais atenção, pois o fato de um pensamento que antes teria um caráter 

divino passar para a esfera pública das relações e decisões, mudando sua constituição 

principal, não pode ser desconsiderado. Ainda segundo Colli (op. Cit.), 

 

Platão estabelece, portanto, uma distinção essencial entre o homem mântico, 
possuído, delirante, chamado de „adivinho‟, e o „profeta‟, ou seja, o 

interprete que julga, reflete, raciocina, deslinda os enigmas, dá sentido às 

visões dos adivinhos (p. 35).  

 

 
[Sendo assim,] A dialética nasce no terreno do agonismo. Quando o fundo 

religioso se afastou e o impulso cognoscitivo não precisa mais ser 

estimulado por um desafio do deus, quando uma disputa pelo conhecimento 
entre os homens não mais requer que estes sejam adivinhos, eis que aparece 

um agonismo apenas humano (p. 63). 

 

 

 Isso tudo nos faz entender que se houve uma mudança do período tido como mítico 

para um estágio racional – dialético, lógico, matemático, como se queira –, essa mudança não 

destruiu o estágio anterior, como se este deixasse totalmente de existir e daí em diante só se 

tenha racionalidade, como comumente se vê descrito em livros e manuais de História da 

ciência e do pensamento. De acordo com Werner Jaeger (1994) em Paidéia: a formação do 

homem grego, “[...] devemos encarar a história da filosofia grega como o processo de 
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racionalização progressiva da concepção religiosa do mundo implícita nos mitos” (p. 192). No 

entanto, o mesmo autor deixa claro que: 

 

 O início da filosofia científica não coincide, assim, nem com o princípio do 

pensamento racional nem com o fim do pensamento mítico. Mitogonia 

autêntica ainda encontramos na filosofia de Platão e na de Aristóteles. São 
exemplos o mito da alma em Platão e, em Aristóteles, a idéia do amor das 

coisas pelo motor imóvel do mundo (JAEGER, op. Cit. p. 192). 

 

 

 Ainda sobre isso, na sua caracterização do período filosófico dos Pré-Socráticos 

(séculos VII e VI a.C.), Nietzsche (1983) faz uma descrição do que é ser filósofo naquela 

época e sua relação com a realidade através da dialética, propondo que tais teorias fisicistas – 

que se baseavam no estudo da Physis, termo grego para designar o mundo físico, a natureza, 

tudo o que se pode ter pelos sentidos –, que buscavam o Princípio de todas as coisas, não têm 

um fundamento abstrato, mas sim de outra natureza. Reforçando o posicionamento de Paul 

Feyerabend (2006), no livro A Conquista da Abundância: uma história da abstração versus a 

riqueza do ser, segundo o qual “[o] processo ocasionalmente denominado como o surgir do 

racionalismo certamente não evoluiu de uma forma muito racional (p. 40 - 41)”, Nietzsche 

nos expõe que: 

 

O que o verso é aqui para o poeta é para o filósofo o pensar dialético: é deste 

que ele lança mão para fixar-se em seu enfeitiçamento, para petrificá-lo. E 

assim como, para o dramaturgo, palavra e verso são apenas o balbucio em 
uma língua estrangeira para dizer nela o que viveu e contemplou e que, 

diretamente, só poderia anunciar pelos gestos e pela música, assim a 

expressão daquela profunda intuição filosófica pela dialética e pela reflexão 
científica é, decerto por um lado, o único meio de comunicar o contemplado, 

mas um jeito miserável, no fundo uma transposição metafórica, totalmente 

infiel, em uma esfera e língua diferentes. Assim Tales contemplou a unidade 

de tudo que é: e quando quis comunicar-se, falou de água! (NIETZSCHE, 
1983, p. 33, grifos nossos). 

 

  

 Indo nessa mesma linha, para melhor entender as representações míticas, verifica-se 

que “[...] o desenvolvimento do conhecimento racional-empírico-técnico jamais anulou o 

conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético” [MORIN (2000, p. 59) apud JAFELICE 

(2004, p. 8)].  Ou seja, 

  

[o] mito não é propriedade exclusiva da mente „primitiva e pré-científica‟. 

Nossas vidas hoje estão impregnadas de mitos, de seus símbolos, linguagem 
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e conteúdo; eles fazem parte de nossa herança comum como seres humanos 
[...] Essa natureza comum nos ajuda a reconhecer a beleza e a unidade dentro 

da diversidade humana: nós compartilhamos algo com todos os outros povos 

de todos os outros tempos [BIERLEIN (2003, p. 19) apud JAFELICE (2004, 
p. 8) (grifos de Jafelice)].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

3.1.2  Um olhar sobre os pré-socráticos: Anaximandro, Heráclito e Parmênides  

 

  Passaremos agora à análise de uma época de pensadores importantes para entender o 

pensamento grego primeiro. Como destaca José Fernando Rocha (2002) no livro Origens e 

Evolução dos Conceitos da Física, foi no período compreendido entre os séculos VII e VI 

a.C. que Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro construíram teorias baseadas em 

elementos primordiais para explicar o princípio – arché, em grego – de todas as coisas. 

Nietzsche (1983) faz uma caracterização destes que são apontados como os pensadores 

primordiais daquilo que veio a ser o Ocidente. No pensamento dessa época arcaica 

encontram-se entendimentos que se transformaram em pontos cruciais da filosofia e da forma 

de entender a realidade na tradição ocidental – ou pelo menos seriam o substrato de 

desdobramentos subsequentes. Um pensador importante dentro desse contexto é 

Anaximandro, por acreditar que “[...] o que é verdadeiramente [...] não pode assumir 

propriedades determinadas, senão teria nascido, como todas as outras coisas, e teria de ir ao 

fundo. Para que o vir-a-ser não cesse, o ser primordial tem de ser indeterminado 

(NIETZSCHE, 1983, p. 34)”. Para Nietzsche, 

 

Anaximandro se refugia em uma cidadela metafísica, da qual se debruça 

agora, deixa o olhar rolar ao longe, para enfim, depois de um silêncio 

meditativo, dirigir a todos os seres a pergunta: [...] quem seria capaz de 
redimir-vos da maldição do vir-a-ser? (op. Cit. p. 34). 

 

 

Não se pode desconsiderar se Heráclito (540 – 480 a.C.) conhecia ou não o 

pensamento de Anaximandro, mas o fato é que sua proposição lógica para encarar a vida e os 

acontecimentos é entendida como diferente dos propostos por este filósofo, se constituindo 

numa outra forma de perceber. Ainda segundo Nietzsche (op. Cit.): 

 

Mais alto do que Anaximandro, Heráclito proclamou: „Não vejo nada além 

do vir-a-ser. Não vos devei enganar! É vossa curta vista, e não a essência das 

coisas, que vos faz acreditar ver terra firme em alguma parte no mar do vir-
a-ser e do perecer. Usais nomes das coisas como se estas tivessem uma 
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duração rígida: mas nem mesmo o rio em que entrais pela segunda vez é o 
mesmo que da primeira vez. (p. 35). 

  
 

 Colli (1996) também evidencia o caráter ilusório do mundo para Heráclito, citando que 

para aquele pensador, “as coisas manifestas que pegamos deixamos” (p. 54) e “as coisas 

ocultas que não vimos nem pegamos trazemos” (p. 56). Ou nas palavras do próprio Heráclito: 

“[...] a natureza primordial ama ocultar-se [...] A harmonia oculta é mais forte do que a 

manifesta” (apud Colli, 1996, p. 57). Este pensador parece ter sido, dentre os gregos, o mais 

consciente da união dos contrários e da aceitação das diferenças, da fluidez e da inconstância, 

onde a realidade é multifacetada e impossível de ser apreendida de forma determinista, 

absoluta: 

 

[...] Heráclito não só utiliza a formulação antitética na maioria de seus 
fragmentos, como sustenta que o próprio mundo que nos circunda não é 

senão um tecido – ilusório – de contrários. Cada par de contrários é um 

enigma, cuja resolução é a unidade, o deus que está por trás. Com efeito, diz 

Heráclito: „O deus é dia noite, inverno verão, guerra paz, saciedade fome‟ 
(COLLI, 1996, p. 58 – 59). 

 

 
 

 Para muitos, Parmênides (V a.C.) inicia um novo capítulo na filosofia ao negar esse 

raciocínio dos contrários e do devir de Heráclito, por assumir que aquilo que é não pode não 

ser, pelo simples fato de que ao passar ao não-ser deixa de ser. O problema é que ao 

determinar um lado como privilegiado, ele acaba dividindo o mundo de uma forma 

dicotômica, pois determina um referencial mais importante em detrimento de outros, ou seja:  

 

 

[...] [ao] mesmo instante, que o acusa desse crime
2
,
 
ilumina-o com a glória 

de uma descoberta: ele encontrou um princípio, a chave para o segredo do 

mundo, à parte de toda ilusão humana: agora, levado pela firme e terrível 
mão da verdade tautológica sobre o ser, ele desce ao abismo das coisas 

(NIETZSCHE, 1983, p. 37).  

 

 

De forma irônica, o filosofo alemão dá a entender que Parmênides teria colocado a 

chave da verdade na mão do homem, ou seja, teria determinado que a palavra e a razão, 

                                                
2
 O crime de que fala o autor remete ao fato de Parmênides ter “sempre admitido sem escrúpulo que havia 

propriedades negativas, em geral algo não sendo, e que, portanto, expresso formalmente, A era = não A: o que, 

no entanto, somente a completa perversão do pensamento poderia afirmar” (NIETZSCHE, op. Cit., p. 37). 
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construções humanas, teriam condições de atingir a verdade última das coisas. Na citação 

seguinte discorre sobre a possível mudança que Parmênides teria trazido para a filosofia, 

como sempre de forma mordaz: 

 

„Não sigais o olho estúpido‟ – assim diz agora seu imperativo -, „não sigais o 
ouvido ruidoso ou a língua, mas examinai somente com a força do 

pensamento!‟ Com isso, executou a primeira e sumamente importante, se 

bem que ainda tão insuficiente e fatal em suas conseqüências, crítica do 
aparelho cognitivo: ao apartar abruptamente os sentidos e a aptidão de 

pensar abstrações, portanto a razão, como se fossem duas faculdades 

totalmente separadas, ele dilacerou o próprio intelecto e encorajou àquela 
separação totalmente errônea entre „espírito‟ e „corpo‟ que, particularmente 

desde Platão, pesa como uma maldição sobre a filosofia. Todas as 

percepções dos sentidos, julga Parmênides, só nos dão ilusões; e sua ilusão-

mestra é justamente simularem que aquilo que não é também é e que mesmo 
o vir a ser também tem um ser (NIETZSCHE, op. Cit. p. 38). 

 

 Nesse sentido, entendemos que o que Parmênides quis expressar, ao firmar 

privilegiadamente a contemplação do ser e a desconsideração do não-ser, é que não se deve 

pensar naquilo que não é, mas apenas no que experienciamos. Concordando com Nietzsche, 

não desconsidero que, devido ao aspecto traiçoeiro da linguagem, isso não tenha gerado a 

tentação de se pensar no não ser, linguisticamente manifesto – embora negado. 

 Colli (op. Cit.) fala de Parmênides como um ponto decisivo para o surgimento da 

dialética, embora acredite que os seus germes já existiam na época anterior. Parmênides teria 

definido o fundamento ontológico para as coisas ao determinar logicamente o Ser, através do 

seguinte raciocínio:  

 

À alternativa „é ou não é?‟, um verdadeiro „próblema‟, no qual Parmênides 
sintetiza a formulação mais universal da pergunta dialética e, ao mesmo 

tempo, a formulação do enigma supremo, a lei parmenidiana manda 

responder „é‟. O caminho do „não é‟ não deve ser seguido, é proibido, 
porque só seguindo o caminho da negação é possível desenvolver as 

argumentações niilistas, devastadoras da dialética (COLLI, 1996, p. 74).  

 

 

 Complementando, Feyerabend (2006, p. 96) coloca que “[...] o Ser é o lugar em que a 

lógica e a existência se encontram: cada declaração que envolva a palavra „é‟ também é uma 

declaração sobre a essência das coisas”. Isso de certa forma contribuirá para a construção de 

um discurso verdadeiro para explicar tudo que compõe a existência. No entanto, o 

pensamento de Parmênides, assim como o de Heráclito, é bastante metafórico, enigmático, 

sendo uma restrição tal interpretação, digamos, realista – haja vista as diversas interpretações 
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que existem para suas “alegorias”. Acredito que o fato de Platão entender que estes 

pensadores eram ainda sábios (COLLI, 1996) é uma evidência do caráter aberto de suas 

proposições e da abrangência para além da lógica e do racionalismo instrumental.  

Na verdade, entendo que no conhecimento desenvolvido por estes pensadores, há uma 

profunda sabedoria prática, que consiste em entender a vida e o mundo em sua profundidade 

utilizando-se de pistas, aforismos, metáforas. Com a lógica, somos mergulhados no plano do 

especulativo. E pelo que se percebe, não era o que caracterizava e constituía a busca de tais 

filósofos. 

 

3.1.3  Dialética, Escrita e Política: filosofia como literatura (ou discurso) 

 

 O surgimento da dialética e da escrita contribuirá para a restrição e redução de 

significado dos ensinamentos dos sábios, pois transforma algo que tinha um certo 

encantamento, que chamava a atenção e os intentos para o tempo presente, em estruturas 

causais e sequenciadas que geram um esquema de tempo linear onde cabe a especulação pura 

e simples. 

Para dar uma imagem da lógica e do seu impacto sobre os costumes e as formas de 

entendimento que trouxe consigo devido à valorização do conceito em detrimento das 

narrativas abertas, recorro mais uma vez a Nietzsche, com sua ironia característica: 

 

Somente nas mais desbotadas, nas mais abstratas generalidades, nos estojos 

vazios das palavras mais indeterminadas há de morar agora a verdade, como 

num casulo de fios de aranha: junto de uma tal „verdade‟ senta-se agora o 
filósofo, e aliás exangue como uma abstração e emaranhado em fórmulas. A 

aranha, no entanto, quer o sangue de suas vítimas; mas o filósofo 

parmenidiano odeia precisamente o sangue de sua vítima, o sangue da 
empiria, sacrificada por ele (NIETZSCHE, 1983, p. 39). 

 

  

Como já apontamos acima, Nietzsche entende Parmênides como sendo um lógico, um 

determinista, não deixando espaço para que reverbere a sutileza da sabedoria, que acreditamos 

ser parte integrante, senão inerente, ao todo de seu pensamento, assim como dos de muitos de 

seus contemporâneos. 
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Retomando, o desenvolvimento do mundo antigo fará com que a lógica se torne um 

sistema rígido, que vai fazer parte da vida da cidade
3
. Um artifício decisivo para a sua 

instituição neste período foi a escrita, que “[...] em seu uso literário difunde-se depois da 

metade do século VI a.C. e permanece ligada particularmente à vida coletiva da cidade, nas 

formas e nos conteúdos” (COLLI, 1996, p. 87). Esse fato é importante e decisivo, porque 

  

[n]a discussão dialética, não só as abstrações, mas as próprias palavras do 

„logos‟ autêntico aludem a fatos da alma, que só são captados se deles 
participamos, numa mescla que não se pode decompor. Na escrita, ao 

contrário, a interioridade se perde (Ibid., p. 91).  

 

 

É nesse contexto que surge o pensamento de Górgias, “[...] que declara encerrada a 

idade dos sábios, daqueles que puseram os homens e os deuses em comunicação” (Ibid., p. 

84), e inicia a crença no educador como estadista, buscando o filósofo a retórica e a política. 

 Sobre essa gradativa separação entre realidade e intelecto e “transformação” da 

linguagem, Feyerabend (2006, p. 107) coloca que 

 

[u]sando as fórmulas, o poeta homérico construía cenas típicas 

„acrescentando a parte em uma fileira de palavras, em justaposição‟. Os 

eventos que mais tarde foram articulados por meio de hierarquias 
gramaticais eram dispostos como contas em um colar (Ibid., p. 49). 

 

 

Essa estrutura inicial, em que a comunicação era feita através de listas, vai ser deixada 

de lado em detrimento de uma nova forma de organização, a lógica: 

 

A descoberta de que listas longas e abertas ou estoques podem ser mudados 

para teoremas curtos e fechados por meio de uma nova entidade, um 

conceito, e que as esquematizações que levam a essa maneira concentrada de 
falar, isto é, os conceitos, podem ser construídos e utilizados com a ajuda de 

seqüências especiais de palavras, ditas definições, foi recente e representou 

uma extensão do senso comum. Essa extensão leva a uma unificação 

                                                

3
 “„Este mundo‟ mudou gradualmente durante o período geométrico tardio (de 1100 a.C. a 800 d.C.). As pessoas 

se tornaram „autônomas‟, as suas relações mais distantes e problemáticas. Lingüisticamente, a mudança é 

bastante óbvia: os conjuntos de termos epistêmicos que haviam caracterizado o período precedente encolheram, 

„as palavras [sobreviventes] (...) tornaram-se empobrecidas no seu conteúdo, elas (...) tornaram-se unilaterais e 

formas vazias‟. Novas disciplinas, especialmente a epistemologia, tentaram ligar, teoricamente e com meios 

insuficientes, o que na prática tinha se tornado separado: a „descoberta da mente‟, o surgimento da ciência e da 

filosofia ocidentais, as reflexões associadas sobre a natureza do conhecimento, o empobrecimento do 

pensamento e da linguagem – todos esses processos faziam parte de um único e idêntico desenvolvimento 

abrangente. Esse desenvolvimento se anuncia na resposta de Aquiles aos seus visitantes e enfatiza a posterior 

separação entre aparência e realidade” (FEYERABEND, 2006, p. 54). 
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somente se a nova coisa, a potência no nosso exemplo, situar-se em uma 
relação mais íntima com as coisas que devem ser reunidas (os números) do 

que o antigo conceito de irracionalidade – pois de outro modo teríamos 

novamente de provar a irracionalidade de cada número, apenas, dessa vez, 
sob um nome diferente (Ibid., p. 339). 

 

 

 Entendendo que isso ocorreu devido a uma certa mudança na forma de o homem se 

relacionar com tudo que o cerca, uma alteração na trajetória intelectual humana, motivada por 

questões das mais diversas e que não pode ser entendido de uma forma teleologicamente 

restritiva, pois, assim como Feyerabend, entendemos que “[o]s argumentos sobre a realidade 

tem um componente „existencial‟: consideramos como reais as coisas que desempenham um 

papel importante na espécie de vida que preferimos (Ibid., p. 108, grifos do autor)”. Este 

pensador conclui ainda que a arrumação lógica gira em torno de uma premissa determinada a 

priori, entendendo que “[...] o „caminho da verdade‟ pode ser subdividido em quatro seções: 

(1) enunciado referente ao procedimento que deve ser seguido, (2) a premissa usada, (3) o 

programa da prova e (4) a prova” (Ibid., p. 100). 

 Nesse sentido, a escrita – a materialização da lógica – traz consigo uma limitação 

característica. Muito provavelmente por esse motivo, Platão teria declarado que coisas sérias 

não devem ser escritas (COLLI, op. Cit.), o que nos faz concordar com a provocação deste 

autor de que tudo que se sabe sobre Platão, que serviu de base para toda a civilização 

ocidental, não seria a parte fundamental, mais importante, do seu pensamento. Sobre a relação 

entre Platão e a filosofia escrita, considera que 

 

Platão inventou o diálogo como literatura, como tipo particular de dialética 
escrita, de retórica escrita, que, num quadro narrativo, apresenta a um 

público indiferenciado os conteúdos de discussões imaginárias. A esse novo 

gênero literário, o próprio Platão chama pelo nome de „filosofia‟ (COLLI, 
1996, p. 92).  

 

 

 Esse termo pode ser entendido como amor à sabedoria, que, “[...] para Platão, não 

significava de fato a aspiração a algo nunca atingido, mas sim uma tendência a recuperar 

aquilo que já fora realizado e vivido (Ibid., p. 10)”. Essa forma textual, lógica, se transformou 

numa verdade superior, numa forma considerada privilegiada de organizar o pensamento, 

“[...] a tal ponto que hoje, quando se procura a origem da filosofia, é extremamente difícil 

imaginar as condições pré-literárias do pensamento” (Ibid., p. 92). No entanto, de um outro 

ponto de vista, acerca do conhecimento humano, Colli (op. Cit.) considera que 
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[p]or outro lado, é o próprio Platão que nos torna possível a tentativa dessa 

reconstrução. Sem ele, que, no entanto, foi o autor de uma reviravolta tão 
fatal e definitiva, seria muito difícil perceber a ruptura com essa idade dos 

sábios e atribuir ao pensamento arcaico dos gregos uma importância maior 

do que a de uma balbuciante antecipação (p. 92). 
 

 

 Portanto, é notório que o que antes eram adivinhações, enigmas, se transformou em 

algo cristalizado, petrificado, a ponto de a filosofia ter se transformado em literatura – 

discurso. Nesse sentido, Feyerabend (op. Cit.) faz uma análise de como o pensamento passou 

de um estágio de liberdade, na forma da língua de listas, para uma determinação conceitual e 

lógica. Nesse sentido, ao analisar a opinião de alguns escritores de que “os filósofos 

superaram a visão de mundo ingênua dos seus predecessores e a substituíram por uma visão 

racional” (p. 70 – 71, grifos do autor), ele declara: 

 

O que me interessa é que essas idéias reduziram a abundância e, entre elas, 

as idéias que se assemelhavam à separação entre realidade e aparência: o 
realismo é o meu tópico. Tais idéias, afirmo, não foram inventadas em um 

único golpe de imaginação, mas evoluíram lentamente a partir de um 

material mais uniforme. Os filósofos as aceitaram, até mesmo as congelaram 

com a ajuda de um novo instrumento, a prova, mas ao fazer isso seguiram a 
história e não a razão (FEYERABEND, 2006, p. 71, grifos do autor). 

 

  

Este autor reafirma, portanto, a sua concepção de que o modelo racional-lógico, 

baseado na prova, não tem como se autojustificar, sendo algo que faz parte do impulso 

criativo humano, não sendo verdadeiro por ele mesmo. Sustentando este mesmo 

entendimento, embora vindo por outras conceituações, Giorgio Colli (1996) claramente 

expõe: 

 

Importa, porém, notar um equívoco que sempre obscureceu a compreensão 
da racionalidade grega. Os sábios dessa época arcaica, e tal postura persistirá 

até Platão, entendiam a razão como um “discurso” sobre alguma coisa, um 

“logos” que justamente apenas “diz”, exprime algo diferente, heterogêneo. O 

que se disse sobre a adivinhação e o enigma ajuda a compreender a coisa: é 
justamente esse fundo religioso, essa experiência de exaltação dos mistérios, 

que a razão tende a exprimir de algum modo, através da mediação do 

enigma. Em seguida, esse impulso original da razão foi esquecido, deixou-se 
de entender essa sua função alusiva, o fato de que a ela cabia exprimir uma 

separação metafísica, e passou a considerar o “discurso” como se tivesse 

uma autonomia própria, fosse um simples espelho de um objeto 
independente sem pano de fundo, chamado racional, ou fosse até mesmo, ele 

próprio, uma substância. Mas, inicialmente, a razão nascera como algo 
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complementar, como uma repercussão, cuja origem estava em algo oculto, 
fora dela, que não podia ser totalmente restituído, mas apenas evocado por 

aquele “discurso” (p. 81 – 82, grifos nossos). 

 
 

 Podemos colocar que essa passagem de um estágio alusivo do conhecimento para algo 

que se arvora portador da verdade acerca da realidade, a separação entre aparência e 

realidade, se deve ao fato de a filosofia ser deslocada para a esfera pública. O modelo de 

sociedade como nós conhecemos, onde os homens se reúnem e através do discurso 

determinam o futuro das coisas, descende do período grego Clássico (JAEGER, 1994) – pelo 

menos nos moldes ocidentais. Com isso se estabelece o conhecimento externalizado. É o 

homem exteriorizando o conhecimento e socializando, ou seja, não basta conhecer, tem que 

socializar, tornar lei, verdade, encaminhamento para a Polis, valido para todos, Universal. 

Enfim, nasce o mundo como construção lógica racional humana. Nesse sentido, com Sócrates 

e Platão a filosofia parece ter ganhado um caráter instrumental, ligada à política e às regras do 

“bem viver”. Embora deva se considerar que isso não significou necessariamente um 

desvencilhamento total do caráter alegórico que marca todo o pensamento grego desde seus 

primórdios – adiante nos expressaremos mais detalhadamente acerca disto. 

 

3.1.4  Sócrates: a filosofia e os conceitos universais 

 

 Para muitos estudiosos, Sócrates (470 - 399 a.C.) é tido como um marco divisório de 

épocas, por ser o principal responsável pela instauração de conceitos universais através do 

filosofar. Vale, ainda que resumidamente, analisar este fato. 

 Nietzsche (2000), na obra de título Humano, demasiado Humano: um livro para 

espíritos livres, defende que houve uma ruptura, um desencontro entre as fases da cultura 

grega, o que possibilitou uma mudança nos moldes daquela sociedade se relacionar com o 

conhecimento e a vida, sendo Sócrates o pensador que marcou a decadência grega: 

 

Não é uma questão ociosa imaginar se Platão, permanecendo livre do 

encanto socrático, não teria encontrado um tipo ainda superior de homem 
filosófico, para nós perdido para sempre. Contemplar os tempos anteriores a 

ele é como examinar a oficina onde se esculpem tais tipos. No entanto, os 

séculos IV e V parecem prometer alguma coisa mais, maior e superior ao 
que foi produzido; mas ficaram na promessa e no anuncio. E dificilmente 

haverá perda mais grave que a de um tipo, de uma nova e suprema 

possibilidade de vida filosófica, não descoberta até então... Há aqui, como já 

disse, uma lacuna, uma ruptura na evolução; uma grande desgraça deve ter 
sucedido, e a única estátua em que teríamos notado o sentido e a finalidade 

desse grande exercício em escultura se quebrou ou não deu certo: o que 
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realmente aconteceu permanecerá em segredo de oficina (p. 179 – 180, 
grifos do autor). 

 

 

 Segundo Nietzsche (1983), Sócrates foi determinante nesta mudança, pois na visão 

desse alemão, aquele grego, “[...] na sua perambulação crítica por Atenas, visitando os 

grandes estadistas, oradores, poetas e artistas, encontrava por toda parte a fantasia do saber” 

(p. 12), determinando assim que deveria operar na busca daquilo que fosse realmente o saber: 

 

 A partir desse único ponto, acreditava Sócrates ter de corrigir a existência: 

ele, sozinho, trazendo no rosto a expressão do desdém e da altivez, faz sua 
aparição, como o precursor de uma cultura, arte e moral de espécie 

totalmente outra, em um mundo que, para nós, haveria de ser a maior das 

felicidades simplesmente vislumbrar, com respeito e terror (p. 12). 

 

 

  Para este filósofo, a grande diferença entre Sócrates e sua forma de pensar e teorizar a 

realidade e o mundo que o cercava em relação aos demais sábios de sua época é que “[...] em 

todos os homens produtivos o instinto é precisamente a força criadora-afirmativa e a 

consciência se porta como crítica e dissuasiva, em Sócrates é o instinto que se torna crítico e a 

consciência, criadora – uma verdadeira monstruosidade per defectum!” (Ibid., p. 12). 

Sobre isso, Colli (op. Cit.) atenua:  

 

Nietzsche considerou Sócrates o iniciador da decadência grega. Mas é 

preciso objetar-lhe que tal decadência já se iniciara antes de Sócrates e, além 

disso, que ele é um decadente não devido a sua dialética, mas, ao contrário, 
porque em sua dialética o elemento moral se afirma em detrimento do 

puramente teorético. Contudo, Sócrates é ainda um sábio por sua vida, por 

sua postura diante do conhecimento (p. 95 - 96). 

 
 

 

 Neste ponto, Giorgio Colli tenta mostrar Sócrates como um produto de sua época – 

onde o pensamento ligado à moral e à política estava no centro das discussões –, mas que 

ainda continha em si os louros do homem sábio. A questão aqui não está em saber se Sócrates 

ainda era sábio ou não, mas, sim, entender se este pensador foi o determinante de uma nova 

forma de encarar a realidade ou não. Na visão de Jaeger (1994), 

 

Ao conceder a primazia ao elemento apolíneo-racional, Sócrates destruiu a 

tensão entre este elemento e o dionisíaco-irracional, quebrando assim a 
própria harmonia. Com isso, o que ele fez foi moralizar, escolasticizar a 

concepção trágica do mundo da Grécia antiga (p. 496). 
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Este estudioso da cultura grega fala da tragédia como aquilo “[...] que devolve à poesia 

grega a capacidade de abarcar a unidade de todo o humano [...] [E que] [...] só a epopéia 

homérica se pode comparar a ela [tragédia]” (Ibid., p. 287), considerando o período anterior, 

marcado pelos poetas e sábios e trágicos, como sendo de importância superior ao período 

socrático e pós-socrático. Concepção semelhante está presente em Colli (op. Cit.): 

 

[...] o que precede a filosofia, o tronco ao qual a tradição dá o nome de 

„sabedoria‟ e do qual brota esse rebento logo fanado, é para nós, seus 

remotíssimos descendentes – segundo uma inversão paradoxal dos tempos -, 
mais vital do que a própria filosofia (p. 98). 

 

 

A figura de Sócrates se apresenta como meio controversa, pois, “[...] por um lado, 

aparece como o contrário de um pensador filosófico, como um animador e herói moral, 

enquanto por outro lado, apresenta-se como fundador da filosofia especulativa, como a 

personificação desta, segundo Platão” (JAEGER, 1994, p. 510). Passemos, agora, a uma 

mínima exposição acerca do pensamento de Platão, que está intimamente ligado àquele 

manifestado por Sócrates.  

 

3.1.5  Platão: a distinção entre o mundo sensível e o inteligível? 

 

 Logo, pelo exposto, Sócrates seria um pensador que representa uma ruptura na forma 

de pensar e de buscar o conhecimento, por considerar que a busca pela verdade seria mais 

importante do que o conhecimento, digamos. No entanto, há uma dúvida sobre a autoria das 

discussões lançadas por Platão (428 - 348 a.C.) usando o nome de Sócrates, agravada pelo 

fato de este não ter deixado nada escrito. Qual a relação entre estes pensadores e quais as 

influências que Platão, enquanto aluno de Sócrates, teve de outros estudiosos, e até que ponto 

foi influenciado por eles? Jaeger (op. Cit.), nos mostra como essa discussão é antiga: 

 

Os dados históricos de Aristóteles sobre Sócrates são para nós tanto mais 

valiosos quanto é certo que se referem todos à chamada teoria das idéias de 

Platão e à relação desta com Sócrates. Este era um problema central, muito 
debatido na Academia platônica, e, durante os dois decênios que Aristóteles 

esteve na escola de Platão, deve-se igualmente ter debatido com freqüência o 

problema das origens daquela teoria (p. 505). 
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É esse autor também quem nos dá uma possível imagem de Platão antes e depois de 

conhecer Sócrates e determina, com base nos escritos de Aristóteles, quais as estruturas 

conceituais que seriam de Sócrates e quais de Platão, mostrando que a chamada teoria das 

ideias seria de ambos. Jaeger esclarece que “[h]á duas coisas, segundo Aristóteles, que com 

justiça devem ser atribuídas a Sócrates e que de nenhum modo lhe podem ser negadas: a 

determinação dos conceitos universais e o método indutivo de investigação” (Ibid., p. 507). 

Werner Jaeger analisa também, em seu Paidéia: a formação do homem grego, a 

relação de Platão com o filósofo Crátilo – que o teria aproximado da teoria heraclitiana do 

devir, o que mostra Platão como sendo fruto de influências diversas
4
. Isso inclusive é 

demonstração de que seu pensamento é formado por uma multiplicidade de concepções 

filosóficas e evidencia seu caráter aberto, enigmático e metafórico. 

 Segundo Colli (op. Cit.) deixa transparecer, os escritos deste filósofo – sendo a escrita 

condição decisiva para a materialização daqueles textos como verdade e tábuas a serem 

seguidas – se transformaram em uma nova forma de referencial para explicar a realidade, uma 

mediação entre a verdade (mundo inteligível) e o observável (mundo sensível), e fossem 

entendidos em si mesmos, os textos, através de seus ensinamentos, como uma nova forma de 

buscar o conhecimento. Este, relacionado ao impulso socrático, teria se destacado 

demasiadamente em relação ao que teria sido outra intenção de Platão: resgatar o pensamento 

dos primeiros pensadores gregos. Daí o entendimento predominante de que seu 

 

ideal era [apenas, diríamos] elaborar um discurso universal, julgador de 

todos os outros discursos, assim como de todas as condutas. Nessa 

perspectiva, o discurso – logos, se configura num instrumento da 

transparência e da verdade, que tem a competência de arbitrar os demais 
discursos (VIDAL, 2007, p. 25). 

 

 

Entendendo-se desta forma, inevitavelmente considera-se que “[...] a noção de verdade 

(um Bem em si) caracteriza-se de forma dogmática, assim como conhecer o mundo material 

através das idéias que são invisíveis” (VIDAL, op. Cit. p. 26 – 27). Concordo com 

                                                
4
 “Na primeira época de seus estudos, Platão seguira os ensinamentos de Crátilo, discípulo de Heráclito, o qual 

ensinava que na natureza tudo flui e nada possui uma consistência firme e estável. Quando conheceu Sócrates, 

Platão viu abrir-se diante de si outro mundo. Sócrates circunscrevia-se inteiramente aos problemas éticos e 

procurava investigar conceptualmente a essência permanente do bom, do justo, do belo, etc. [...] Platão acabou 

por se persuadir que ambos, Sócrates e Crátilo, tinham razão, dando que se referiam a dois mundos 

completamente diversos. [...] Nestes conceitos gerais aprendidos de Sócrates, Platão via agora o verdadeiro ser, 

arrancado ao mundo do eterno fluir. Estas essências, que só captamos pelo nosso pensamento e sobre as quais 

assenta o mundo do verdadeiro ser, Platão chama de „idéias‟. Segundo Aristóteles, era indubitável que com isto 

Platão se elevava acima de Sócrates, que não falava das idéias nem estabelecia uma separação entre estas e as 

coisas materiais (JAEGER, 1994, p. 506)”. 
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Feyerabend (2006), que “[a]s simplificações de Platão não eram jogos intelectuais; elas 

tinham conseqüências práticas que [...] emparelhavam-se com o pensamento, os discursos e as 

ações da sua época (p. 340)”, mas que também comporta algo mais do que apenas enunciados 

prescritivos. Diria que a tentativa de Platão não conseguiu ou não conseguiria se desvencilhar 

da sensação de busca por uma verdade, característica do racionalismo que já se mostrava em 

curso naqueles tempos.   

O fato é que o pensamento de Platão possui muitas nuances, podendo ser entendido 

em muitas passagens como sendo uma tentativa de retomada do caráter alusivo da filosofia – 

que era uma de suas pretensões – e até mesmo místico. O fato de recorrer frequentemente a 

ironias, a alegorias – ou mitos –, demonstra um caráter metafórico de suas proposições, não 

sendo propriamente ensinamentos dogmáticos. O que obviamente não impediu que fosse 

entendido desta outra forma – que é habitualmente a que prevaleceu no Ocidente e na filosofia 

e que foi tão determinante para o surgimento do racionalismo –, e em relação à qual tecemos 

críticas. No entanto, desde já, é interessante que se registre esse outro entendimento acerca de 

sua obra, como forma de abrir-se um novo panorama interpretativo – do contrário não 

escaparemos jamais destas interpretações clichês que avolumam as bibliotecas e que o 

rotulam como o filósofo da teoria das idéias. Retomaremos algumas destas questões no tópico 

conclusivo acerca da filosofia grega antiga. 

 

3.1.6  Aristóteles: a busca pelo essencial da experiência através da lógica 

 

 Para Feyerabend (2006), Aristóteles (384 – 322 a.C.) foi um pensador que tentou dar 

ao conhecimento uma conotação prática e com um pé na realidade observável e que realmente 

afeta a vida das pessoas. Porque, segundo aquele autor:  

 

Aristóteles foi o primeiro ocidental que tratou o problema das ilusões nos 
guiarem em direção à realidade em toda a sua generalidade. Considerando o 

conflito entre os princípios abstratos e o senso comum (artesão-prática), ele 

optou pelo último e modificou a filosofia em conformidade com isso (p. 350 
– 351). 

 

 

 Um ponto pacífico é o fato de que Aristóteles, “[...] ao contrário de Platão na sua 

teoria das idéias, não atribui aos conceitos gerais uma existência real separada da existência 

dos fenômenos concretos captados pelos sentidos” (JAEGER, 1994, p. 506). Logo, pode ser 

dito de Aristóteles, que ele nem foi apenas um fisiologos – termo usado para designar os 
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pensadores fisicistas, do mundo físico – como também não se deteve de forma exclusiva ao 

pensamento teórico-racional. 

 Ele não deixou de considerar na sua filosofia os conceitos universais, mas há de ser 

entendido que muda o enfoque que vinha com seus antecessores, uniu a observação da 

experiência com o formalismo teórico filosófico, determinando para a filosofia uma 

finalidade, diferenciando, de certa forma, Ciência de Filosofia. Poderia se dizer que 

Aristóteles conferiu uma continuidade à determinação das categorias já proposta por Platão, o 

que deve ser compreensível, por ter sido discípulo do idealista por vinte anos ou mais, mas 

que visa uma mudança em relação ao que entendia ser um equívoco dos seus predecessores: 

“[t]entar salvar a filosofia se propõe o estagirita, imbuído de que o pensamento estabelecido 

por Sócrates, via Platão, é impraticável. Mesmo sendo a filosofia o caminho certo, é preciso 

tornar o projeto filosófico adaptado às exigências do mundo” (VIDAL, 2007, p. 29).  

Entendemos que a física e a cosmologia de Aristóteles são mais contextualizantes e 

ricas em simbologias analógicas do que aquelas que o sucederam. Embora seja diferente do 

conhecimento expressado pelo senso-comum – como a própria expressão senso evidencia, 

nele está incrustado o sentimento, o sentir, que abarca o instante, a ação do momento, do 

ritual de estar no conhecimento – por se tratar de algo baseado na lógica, entendemos que o 

pensamento de Aristóteles considera o conhecimento como sendo algo que surge mediante a 

interação com meio. Segundo Vidal (op. Cit.), 

 

[a]través das Categorias [„[...] substância (ούσία), quantidade (ποσόν), 

qualidade (ποιόν), relação (πρός τι), lugar (ποũ), tempo (ποτέ), postura 

(χεĩσθαι), posse (έχειν), ação (ποιεĩν) e passividade (πάσχειν) [...]‟], 

Aristóteles estabelece a relação entre a realidade e o discurso, noutros 
termos, elas servem como uma espécie de regra para compreender e indagar 

o outro de acordo com o uso da linguagem. Noutras palavras, ela apresenta 

os modos de ser, isto é, as maneiras de se predicar o ser das coisas. No 
entanto, não é qualquer predicado de uma coisa ou ser, mas os seus mais 

fundamentais predicados, aquilo que trata da essência do modo de ser. Nesse 

sentido, elas, as Categorias, afirmam o que o ser é, determinando o seu 
modo de ser (Ibid., p. 31 – 32, grifos da autora). 

 

 

 Aristóteles, como se vê, trata da categorização filosófica do que existe, da logicização 

e também parte para tentar fundamentá-la fora do observável. Admite que as coisas possuam 

essências, fundamentos fixos, e as categorias servem para clarificar, trazê-los, de uma vez por 

todas, para o mundo das relações entre os homens. Suas obras fundamentais evidenciam isso: 

“[...] a sua função indispensável [do Órganon] seria, em termos usados pelo senso comum, 
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„limpar o terreno‟, ou melhor, „servir de pano de fundo‟ ao estabelecimento dos Primeiros 

Princípios [...] [na] Metafísica (Ibid., p. 31, grifos da autora). 

 Mas, mesmo considerando que as categorias derivam de Primeiros Princípios, 

inevitavelmente surge um questionamento sobre a causa de tais entidades, até por que: 

 

Os princípios que norteiam o modelo de racionalidade aristotélica e que se 

constituem leis fundamentais da razão [Princípios: da Identidade, da Não-
contradição e do Terceiro excluído], inauguram uma forma de pensamento, 

através da qual a existência de uma determinada coisa pressupõe a 

necessidade da demonstração, uma vez que conhecer algo é conhecer a sua 
causa (Ibid., p. 42). 

  

 

  Então, como resolver essa questão, de encontrar a causa primeira de uma sentença, de 

forma que se possa, a partir daí, se considerar tudo o mais que venha a surgir como sendo 

verdadeiro? Segundo Vidal (op. Cit.), Aristóteles acredita que o Princípio da Não-contradição 

resolve este impasse, pois: 

 

A justificação do referido princípio se dá por via da refutação, desde que 
quem pede a sua demonstração enuncie algo e, ao determinar esse algo, a 

pessoa já está se valendo do princípio, pois está afirmando que algo é e que 

não pode ser de outra forma. Isso porque o significado dado nessa afirmação 

caracteriza a essência e a identidade do objeto enunciado de modo que essa 
enunciação é única do objeto em questão (p. 43). 

  

 

 Como podemos perceber, o fato de determinar uma coisa exclui necessariamente outra 

– essa separação é feita, portanto, pelo indivíduo, não estando presente na realidade em si –, e 

isso não se configura no desvelamento das entidades metafísicas que Aristóteles pretenderia 

quantificar, sendo muito mais consequências de uma escolha em um sistema lógico. Ou seja, 

escolhe-se um e nega-se o outro porque este é o mecanismo da lógica (no sistema do terceiro 

excluído), de forma que não há como justificar tal procedimento fora dessa lógica. Nesse 

sentido, podemos entender com Michel Maffesoli, que 

 

[...] o trabalho analítico do intelectual ocupa um segundo plano em relação 

ao que é. [...] É algo que não existe enquanto tal, mas que faz destacar, que 
epifaniza. [E que] [e]ssa era a proposta de Aristóteles ao fundar o método 

filosófico de pensamento: “colocar belamente o problema” (MAFFESOLI, 

2008, p. 7). 
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 Ou ainda, poderíamos dizer que Aristóteles tenta uma volta para aquilo que é o 

essencial, que é o experienciável, mas ao fazer isso não teve como escapar da forma de 

organização de pensamento no qual foi iniciado e marca a época em que vive. As 

categorizações e determinações propostas por este filósofo demonstram uma logicização da 

essência, algo muito diferente daquilo que propuseram os sábios arcaicos. Embora talvez 

quisesse, não dava mais para voltar. 

  

3.1.7  Considerações gerais sobre o pensamento grego 

 

 Vimos, pelo que foi exposto, que o pensamento grego tem muito mais relação com os 

conhecimentos transmitidos pelas narrativas míticas do que normalmente se julga, ou é posto. 

Podemos dizer como enfatizam Colli (1996) e Nietzsche (1983), dentre outros, que houve 

empobrecimento com a passagem de um estágio caracterizado por um conhecimento maior, 

que contemplava bem mais significado do que pode ser descrito pela escrita, pela lógica e 

pela dialética, para uma fase em que o conhecimento vai bastar por ele mesmo, pretendendo, 

enquanto narrativa, ser detentor de uma verdade absoluta! 

 Para evidenciar quão limitada é a linguagem escrita – que é estruturada nos moldes da 

lógica do terceiro excluído e por categorias –, basta imaginar que tudo que pensamos, que nos 

vem à cabeça, obrigatoriamente tem que ser quantificado por um número limitado de 

palavras, expressões de significado fixo – mesmo que relativamente abertas a ressignificações 

semânticas ao longo do tempo ou sujeitas a variedades dialetais. Imaginemos também, a 

dificuldade que se apresenta quando intentamos fazer a transposição do que se passa na 

mente para a forma escrita, que inevitavelmente será sempre uma construção limitada acerca 

daquele universo maior, composto de sentimentos e imagens. Nesse sentido, o mito parece ter 

um papel na nossa representação do mundo que não pode ser desconsiderado, devido ao seu 

caráter, digamos, poético e subjetivo de representação. 

 Existe o entendimento de que com os pré-socráticos o conhecimento lógico e dialético 

se acentua, de que Parmênides, ao negar a ideia do devir de Heráclito, passa a tentar 

determinar uma constância para as coisas: o Ser. O Ser passa a existir com o pensamento, de 

forma que poderíamos dizer que um não existe sem o outro. E esse momento sendo entendido 

como a gênese do logos, da razão. No entanto, acredito que esses dois sábios acabam por se 

complementar, pois à medida que um diz que o que importa é o Ser, o que existe, o outro 

chama a atenção para o fato de que a existência não é algo fixo, mas que manifesta-se de 

forma mutável. 
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 Percebe-se que Platão foi imensamente influenciado por Sócrates – haja vista que 

muitos de seus textos mais conhecidos são descrições dos diálogos que o mestre desenvolvia, 

embora “[...] várias vezes Platão designa a época de Heráclito, Parmênides, Empédocles como 

a idade dos „sábios‟, diante da qual ele se apresenta apenas como um filósofo, isto é, como um 

„amante da sabedoria‟, ou seja, alguém que não possui a sabedoria” (COLLI, op. Cit. p. 93). 

Ao analisar as obras de alguns estudiosos já citados, se percebe que Platão parece te sido um 

grande aglutinador de quase todo o pensamento que o antecedeu.  

Como meio para construir uma imagem do pensamento do criador da academia, 

analisemos a Alegoria da Caverna – segundo a qual algumas pessoas estão presas numa 

caverna e conseguem ver apenas sombras e imagens imperfeitas do que ocorre fora da 

habitação e que forçosamente um dos acorrentados é libertado e tem contato com o mundo 

inteligível – presente em A República: 

 

Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a 
tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha 

expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira. 

Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista, a custo, a 

idéia do Bem; e, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a 
causa de quanto há de Justo e belo; que, no mundo visível, foi ela que criou a 

luz, da qual é senhora; e que no mundo inteligível, é ela a senhora da 

verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida 
particular e pública (PLATÃO, 2001. p. 212 – 213 [517a – e]).  

 
 

 Este trecho e os que lhe antecedem e sucedem são interpretados por muitos como 

mostra de que a busca pelo Bem é uma das questões cruciais para este filósofo. E o bem seria 

alcançado através do intelecto, pois o mundo sensível seria prisão. Platão realmente tenta 

conectar ideia e realidade, mas de uma forma muito sutil, diríamos pouco fundamentada. 

Resgata a ideia de que o que imposta é a busca pelo Ser, pois o Não-ser não importa, e 

defende que ao se aprofundar nessa atividade de busca se chega à verdade, ao mecanismo que 

rege o mundo físico. Buscar o Bem é a mesma coisa que considerar o Ser como foco. Veja 

nas palavras do próprio filósofo: “[...] a contemplação do Ser e da parte mais brilhante do Ser. 

A isso chamamos o Bem” (Ibid., p. 214 [518 a – e]). Seguindo este entendimento platônico, 

Aristóteles, através do Principio da Não-contradição, determina logicamente aquilo que é 

verdadeiro, em detrimento do que é falso. Ou seja, estabelece que a verdade somente pode 

seguir um caminho, que é o caminho da escolha lógica – isto é, o caminho da escolha 

consistente (segundo os axiomas e regras daquele sistema) com o sistema lógico escolhido, o 

qual, na época e para a proposta de Aristóteles, era considerado único (por ele, alguns 



43 

contemporâneos seus e seguidores de outras épocas), ou, quando muito, era considerado um 

sistema melhor, superior ou mesmo inevitável para a organização do pensamento. 

 Percebemos, através desse estudo sucinto sobre o pensamento grego, que podemos 

muito bem encontrar o princípio da racionalidade, da ciência, tal como conhecemos hoje, nas 

ideias deixadas pelos gregos antigos. Mas não como a única inferência possível a ser feita, 

nem que o pensamento grego se restringe aos primórdios do racionalismo – como lemos, com 

frequência, em análises mais apressadas ou superficiais a respeito da influência grega no 

pensamento ocidental (e, por extensão, na ciência como viemos a caracterizá-la). Como 

vimos, o pensamento grego descende de uma época arcaica, que, pela sua singularidade, 

poderia ser visto como um enigma, que mostra apenas pistas para interpretações, e isso está 

presente em certa medida ainda no pensamento do período clássico. 

Entendo que a idéia de Bem para este filósofo é o ponto final na lógica, o equivalente 

ao Ser para Parmênides. O mundo inteligível é o limite até onde se pode ir, no plano 

especulativo, de onde o filósofo deve voltar, construindo os degraus para sua própria descida. 

O questionamento demasiado leva ao ofuscamento e deve-se delimitar uma fronteira – isso 

Parmênides chamou de Ser e Platão chamou de Bem. 

Nesse sentido e por tudo que se fala de Platão para além do filósofo apenas, concordo 

com Giorgio Colli quando ele diz que Platão seria ainda um sábio. Podemos, portanto, 

entender que Platão estaria mostrando em suas obras o trilhar do seu caminho, não a verdade 

ou como alcançá-la? Ou será que o pensamento de Platão somente pode ser interpretado como 

o fundador da separação entre mundo visível e mundo das idéias (onde estaria a verdade 

guardada)? Ou poderia também ser entendido nos moldes que tentamos fazer agora, meio que 

no sentido daquilo que falava Wittgenstein: daquilo que não se pode falar deve-se calar? 

Preferimos a concepção não convencional, embora reconheçamos que isto é motivo para um 

estudo bem mais detalhado, que em um outro trabalho possa ser efetuado. 

Em vez de entender o Ser como a verdade, a ser buscada sempre, poderemos entender, 

como Maffesoli (2005), que 

 

[e]sse aforismo de Parmênides [...] trata-se de um bom senso bem mais 

profundo do que parece. [...] o fato de descrever enquanto tal aquilo que é, 

não é de modo algum uma abdicação do intelecto, mas uma simples 
mudança de perspectiva: trata-se de buscar a significação de um fenômeno 

em vez de estar focalizado sobre a descoberta das explicações causais (p. 

119 - 120). 
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 Nesse sentido, o pensamento de Parmênides estaria relacionado a algo maior, do plano 

da racionalidade e não do racionalismo lógico, apenas. Estaria mais de acordo com os 

entendimentos de Heidegger e de Nietzsche (nas suas obras subseqüentes), como também de 

outros pensadores ditos pós-modernos. 

 Entendemos que a necessidade de encontrar um conhecimento prático para um estágio 

posterior ao que viveram os pensadores arcaicos determinou um entendimento restrito do que 

estavam a tratar nas suas falas. A demarcação histórica determina que o surgimento do 

pensamento racional moderno teria se dado na Grécia antiga. Esse empreendimento de 

significação se centra no período grego tardio, e analisa o pensamento dos arcaicos em vistas 

a projetar uma conexão com o período clássico, por isso interpreta nos poemas de Parmênides 

e nos escritos e fragmentos de pensadores daquela época apenas objetividade e racionalismo, 

o que reduziu sua riqueza. 

 

 

3.1 A IDADE MÉDIA   

 

 É dito por historiadores que, após a queda das civilizações clássicas, o pensamento 

construído naquele período foi trazido e traduzido para o Ocidente devido à expansão árabe, 

se fixando nos mosteiros e instituições religiosas, onde estavam os poucos sábios da época. 

Gradativamente, certa concepção, interpretação e consideração acerca do pensamento clássico 

vão ajudar a formar a base filosófica para os entendimentos da Igreja Católica, embora muitas 

ideias novas, invenções e pensamentos datem da Idade Média. Sobre uma introdução nesses 

temas ver Chassot (2004) e Burke (2003). 

 A teologia Natural de Santo Agostinho e a Escolástica de São Tomás de Aquino são 

pilares do pensamento dessa época. A Cidade de Deus, narrada em obra homônima por Santo 

Agostinho, é uma cidade comandada por Deus, sendo o seu conceito de Deus concebido nos 

parâmetros da teoria das ideias de Platão – uma das interpretações que se tira de seus 

ensinamentos. Precursor do humanismo que viria depois, Tomás de Aquino acredita que o 

homem, na cidade, na vida em sociedade, tem uma certa autonomia  para decidir o que será 

melhor para si. Pode-se dizer que, com São Tomás de Aquino a Filosofia Cristã adquire uma 

nova forma, pois com esse filósofo se estruturam os fundamentos para o surgimento da 

Ciência. Sua forma de pensar particularizada foi fundamental para que pensadores que o 

sucederam pudessem criar uma forma laica de entender as coisas – iniciando assim a 
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secularização e o racionalismo moderno. Temos a caracterização do pensamento de ambos 

esses personagens e suas especificidades em Moncada (1995): 

 

Enquanto que, como já sabemos, para Agostinho o pecado original 

corrompera até a medula a natureza humana, como um verdadeiro delictum 

naturae – contra o que já protestava o monge bretão PELÁGIO – para 
TOMÁS os efeitos desse pecado não foram tão destrutivos; a graça vem 

apenas completar a natureza. Gratia Naturam non destruit sed perficit. O 

pecado de Adão não se tornou substância, mas sim simples mácula para essa 

natureza, havendo ainda depois disso alguma coisa de bom no homem: uma 
como que virtude original, susceptível de, com a ajuda da graça, lhe permitir 

colaborar mais ativamente na obra de sua salvação (p. 76, grifos do autor). 

 
 

 

Pode-se fazer um paralelo entre o pensamento de Aristóteles e as ideias de Tomás de 

Aquino. Este não descarta a existência de um mundo supra-sensível, divino, mas inicia 

naquele tempo uma humanização do mundo, contribuindo para a separação entre leis divinas 

e humanas. Este filósofo cristão admite, assim como Aristóteles, que o homem é um ser social 

acima de tudo. No entanto, da mesma forma que Deus é o soberano do homem, A Igreja 

controlará o Estado, por existirem coisas que somente ela teria autoridade para deliberar.  

 

Resumindo: cremos que a melhor forma que poderíamos achar para definir 

numa palavra a essência do Tomismo será a seguinte. São Tomás sem 

comprometer em nada o cerne da metafísica teocêntrica do Cristianismo nem 

o do platonismo augustineano, lançou com todo êxito mão de Aristóteles, 
para, metendo tudo isso afinal dentro de uma nova síntese de alto sentido 

universalista, colmar assim, como por meio de uma ponte, todos os 

dualismos anteriores, sem negar nenhum deles. Isso só por si nos explicará o 
sucesso alcançado por este grandioso sistema de idéias não só no seu tempo 

como nos séculos que se seguiram até os nossos dias (Ibid., p. 88 - 89).  

 

 

 No entanto, existia no período medieval uma profusão de pensamentos e formas de 

representação, como a teologia negativa de Mestre Eckhart, o barroco (MAFFESOLI, 2005) e 

etc. Com o advento do pensamento de cunho universalista, podemos entender que ocorre “a 

substituição da representação pela apresentação das coisas. [...] a representação foi, em todos 

os domínios, a palavra mágica da modernidade” (MAFFESOLI, op. Cit. p. 19) que ora se 

anunciava. 

 Reputamos que grande contribuição para as mudanças que ocorrem na chamada Idade 

Média foi dada por William Ockham, ao propor que “tudo é individual, distinto, atômico e 

separado de tudo o mais” (LINDBOM, 2006, p. 23). Podemos dizer que “[i]sto representa um 
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levante fundamental, uma verdadeira revolução no pensamento medieval” (Ibid., loc. cit.), 

pois tem-se o “início de uma nova fase, através da qual a racionalidade assume a sua 

autonomia frente a teologia e a vida dos homens” (VIDAL, 2007, p. 53). 

Muitas vezes, essa passagem da teologia, do pensamento simbólico, para o 

representativo, é colocada sem a ênfase que merece, aparecendo quase como se fosse uma 

praxe, apenas um estágio. Mas é importante que se tenha claro a mudança que isso causa na 

forma de se relacionar com o conhecimento e o mundo, pois, a partir daí “[...] o homem 

renuncia a conhecer as coisas e limita-se a conhecer os símbolos das coisas” (VIDAL, op. 

Cit. p. 53, grifos da autora). 

 Aí é onde está a grande mudança. O mundo agora perde seu caráter – permitam-me a 

palavra – sagrado, e passa a ser apenas uma consideração para as representações. O mundo 

deixa de ser considerado como algo que deve ser compreendido – no sentido de que deve ser 

considerado, e não apenas explicado – para ser fruto de explicações que lhe são atribuídas. 

Aparecem então as bases para a separação entre sujeito e objeto, que muitas vezes não é 

entendida por se tentar falar disto usando dos aparatos modernos de entendimento. Diria que 

um nasce com o outro. Só faz sentido falar em objeto mediante a concepção de que o mundo 

pode ser visto de fora, o que obrigatoriamente tem que ser feito por alguém ou alguma coisa. 

 Essa mudança de entendimento, que separa o homem e o mundo em que ele vive, será 

sentida em todos os ramos da atividade humana, mudando as relações, as formas de 

conhecimento e as atitudes. 

 

 

3.2  RENASCIMENTO, REVOLUÇÃO CIENTÍFICA E ILUMINISMO 

  

  O Renascimento, por exemplo, é marcado pelo humanismo, o renascer da era clássica, 

embora tenha trazido inovações e atitudes políticas determinadas. Um exemplo disso é que 

“[o]s próprios termos “escolástico” e “Idade Média” foram invenções dos humanistas dessa 

época, a fim de definir a si mesmos mais claramente por contraste com o passado” (BURKE, 

2003, p. 40). Acreditamos não ser forçosa a colocação de que o conhecimento clássico 

retomado foi totalmente dissociado do meio e do tempo em que ocorreu. E mais, diria que um 

modelo de conhecimento e organização interpretativa daquilo que foi produzido no período 

grego tardio – a filosofia ter se tornado literatura e a busca pela verdade no período socrático, 

em detrimento de um caráter mais analógico e mítico característico dos arcaicos de que já 

falamos anteriormente – foi introduzido e aprofundado neste início da Idade Moderna. 
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Embora movimentos anteriores, como o barroco, tivessem um caráter de 

transitoriedade, o Renascimento será marcado pelo “caráter estável, eterno, invariável” 

(MAFFESOLI, op. Cit. p. 125). Isso desembocará no projeto iluminista que vai sacramentar a 

questão da liberdade, da igualdade, da possibilidade de todos conseguirem o que quiserem – 

como se isso fosse possível.  Lindbom (op. Cit.) nos informa que: 

 

 
Na história do Ocidente moderno, a secularização ganha seu primeiro 
alicerce na Alta Idade Média, quando a lógica Aristotélica e a filosofia 

natural introduzem-se na visão ocidental do mundo. Um importante passo 

nesta direção ocorre no século XIII, quando o monge franciscano Roger 

Bacon afirma que a matemática é um método pelo qual o pensamento 
humano pode estabelecer a verdade objetiva e mundana (p. 22). 

 

 

 Com esse conhecimento baseado na matemática, tem-se em vista uma caracterização 

do mundo em prol da utilidade, ou seja, a pergunta sobre o porquê da experiência, do 

fenômeno, é acompanhado por uma outra pergunta: como experiências podem acontecer sob o 

domínio ou controle do homem? Passa a ganhar corpo o método da indução, cuja 

característica principal é o entendimento de que a natureza somente poderá ser entendida se 

após a observação ocorrer a experimentação daquilo que foi observado, para depois se 

produzir a síntese indutiva acerca do ente estudado. Francis Bacon, com a obra intitulada 

Novum Organum, introduz esse novo caráter especulativo. 

 Órganon é o título de uma das obras de Aristóteles, cujo pensamento, como vimos, 

será determinante séculos depois para a transição do pensamento teológico para o científico. 

Torna-se necessário não somente explicar o mundo externo, mas transformá-lo, alterá-lo. Veja 

que o título da obra de Francis Bacon denuncia a dupla relação com o pensamento de 

Aristóteles, Novum Organum (escrito em Latim, frisemos), remete a uma readequação, é 

preciso uma explicação do mundo em categorias, mas não nos moldes aristotélicos, mas em 

contextos mais atuais. 

 Daí em diante, o método será sempre motivo de especulação: como criar um método 

imparcial, objetivo, verdadeiro, de estudo da natureza? Descartes, na busca pela verdade, 

estabelece, no Discurso do Método, de forma contundente, fundamentada, a separação abrupta 

e veemente entre o objeto a ser conhecido e o ser cognoscente (e.g., SANTOS, 2004a). O seu 

penso, logo existo, é o grito de independência, digamos assim, do homem em relação a tudo o 

mais. Por isso 
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Descartes, por seu turno, vai inequivocamente das ideias para as coisas e não 
das coisas para as ideias e estabelece a prioridade da metafísica enquanto 

fundamento último da ciência. [...] Essas ideias são as ideias matemáticas. A 

matemática fornece à ciência moderna, não só o instrumento privilegiado de 
análise, como também a lógica da investigação, como ainda o modelo de 

representação da própria estrutura da matéria (SANTOS, 2004a, p. 26 - 27). 

 

 

 A natureza passa a ser considerada uma entidade lógico-matemática. Veja que já 

tratamos da metafísica aristotélica anteriormente e não vimos conexão desta com a realidade 

que estejam além da lógica. Ou seja, a “[...] distinção entre condições iniciais e leis da 

natureza [presentes no Discurso do Método de Descartes] nada tem de „natural‟. [...] No 

entanto, é nela que se assenta toda a ciência moderna” (Ibid., p. 28, grifos nossos). 

 Todavia, tendo como personagens principais Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, 

Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei e Isaac Newton, a Revolução Científica 

ocorrida nos séculos XVI e XVII contribuiu para mudar os conceitos sobre o Mundo, criando 

uma nova estrutura simbólica para o pensamento especulativo da época. A concepção de que 

a Terra não era o centro do Universo destruiu a ideia divina, perfeita de que o mundo era 

apenas esse e que Deus tinha nos feito como centro de tudo, abrindo espaço para discussões 

diversas sobre a origem do mundo ou dos mundos, já que agora poderiam ser mais de um 

depois que Galileu viu luas em Júpiter. As teorias da Gravitação Universal e do movimento de 

partículas propostas por Newton tornaram-se verdade absoluta, servindo de modelo para toda 

forma de pensamento teórico, fosse ligado às ciências naturais ou não. A natureza e as 

relações humanas tornavam-se algo formado por partículas e o entendimento ou o estudo 

dessas partículas daria a caracterização, traria a verdade sobre determinado sistema 

considerado. 

 Embora o pensamento de Aristóteles tenha servido de base explicativa acerca do 

mundo físico, com a chegada da burguesia precisa-se de movimento, afinal o mundo deve ter 

agora uma atmosfera comercial, o que não combina com o panorama existente. Como 

podemos verificar em Rocha (2002), o mundo, de acordo com o pensamento aristotélico, era 

estático, sendo a condição natural o repouso. O movimento é apenas um estágio que leva a 

este estado. Em Aristóteles, um corpo na superfície da Terra poderia estar em repouso, em 

movimento natural (que, como o próprio nome diz, era natural que fosse assim) e poderia 

sofrer um movimento violento, uma alteração do que realmente deveria ser. Veja, ele dizia 

que era violento para excluir o movimento inexplicável; era uma forma de organizar seu 

entendimento. 
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 Nas teorias de Galileu-Newton, uma grande mudança é instaurada. Um corpo pode 

continuar indefinidamente em repouso, mas também poderá ficar indefinidamente em 

movimento. Se o pensador grego usou o artifício dos movimentos violentos para enfatizar o 

repouso como fim, Galileu e Newton usaram esta alegoria do movimento perpétuo como 

artifício para introduzir outra forma de entender a passagem do estágio de repouso para o de 

movimento. Estabeleceram que essa passagem acontecesse, sempre, mediante a aplicação de 

uma força, que é externa ao corpo – diferentemente da teoria anterior que determinava que a 

força, a potência, nos movimentos naturais, já estava no corpo, cessando quando cessava o 

movimento. 

Veja, eles não negam o repouso; relacionam-no de forma causal com o estado de 

movimento – agora sendo um só, não existindo separação entre naturais e violentos, nem 

supralunares (eternos e não explicáveis pelos homens), e, ao mesmo instante, acreditam na 

possibilidade de que algo tenha sempre se movimentado e continue se movimentando na 

ausência de forças externas (primeira lei de Newton, chamada de Lei da Inércia). Percebamos 

que o movimento, embora relacionado ao repouso (um venha do outro), isto não é uma 

inevitabilidade! Pode haver movimento sem necessariamente vir em seguida o repouso ou 

vice-versa. 

Esta mudança será determinante, pois se antes no pensamento de Aristóteles tínhamos 

tudo em função do repouso, se tudo tinha o seu lugar num mundo organizado perpétuo, com a 

física trazida pela modernidade, representada por Galileu e Newton, dentre outros, o 

movimento se torna o ponto básico para se organizar uma nova forma de mundo. Essa ideia 

de movimento serve ao ideal de progresso, de viver-se no futuro. Então, poderia se dizer que, 

com a modernidade o mundo está sendo constantemente produzido a cada instante, 

reconstruído. Ou seja, 

 

[a]o contrário da ciência aristotélica, a ciência moderna desconfia 
sistematicamente das evidências de nossa experiência imediata. Tais 

evidências que estão na base do conhecimento são ilusórias [...] [c]omo diz 

Bacon, a ciência fará da pessoa humana “o senhor e o possuidor da natureza” 
(SANTOS, 2004a, p. 25).  

 

 

Esse modelo de mundo proposto pelo que posteriormente chamou-se revolução 

científica traz consequências para a vida social. Ou, melhor dizendo, o surgimento da elite 

mercantil muda a concepção de uma época, fazendo surgir novas teorias sobre o mundo 

físico, que determinaram novas formas de institucionalizações no plano da convivência entre 
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as pessoas e entre as pessoas e as coisas. O Iluminismo – tido como um “movimento de 

renovação intelectual” (CÁCERES, 1988, p.132) – vai se apoiar nas teorias propostas pelas 

ciências exatas, em especial naquelas introduzidas pela Física, dando um caráter mecânico, 

técnico, impessoal, ao seu método e sua forma de intervir, tendo em vista uma nova 

organização social. Entende-se que “[t]al como foi possível descobrir as leis da natureza, seria 

igualmente possível descobrir as leis da sociedade” (SANTOS, 2004a, p. 32). 

 Para Thomas Hobbes, no seu Leviatã, o homem sucumbirá sem a sociedade. 

Amparando-se na teoria newtoniana de partícula e na teoria cartesiana, com toda sua 

concepção de sistema, de fragmentação, de partes se unindo para formar um todo, vai 

entender a sociedade à forma de uma máquina, formada por partes que são as pessoas – para 

estudar as relações entres os homens e deles com os sistemas político-governamentais. 

Moncada (1995) expõe como isso teria acontecido e quais suas consequências: 

 

Neste compreender racional é que está a autêntica explicação das coisas. 
Porém depois da análise a síntese. Assim desmontada a máquina, Hobbes vai 

montá-la de novo. E como os homens na sua ferocidade não podem 

permanecer por muito tempo nesse estado, sob pena de se devorarem uns aos 

outros, daí que o seu interesse e a sua razão os aconselhem, mais adiante, a 
sair dessa condição incômoda ou, pelo menos pouco “confortável”. Os 

homens abandonam então o estado de natureza, renunciando ao seu “direito 

natural” de fazerem só o que lhes apetece, e, em demanda de uma paz 
interesseira e estável (a mutuo metu), fundam enfim o Estado (p. 171, grifos 

do autor). 

  

 

  Veja que a crença no pensamento lógico-racional da época vai influenciar Hobbes 

totalmente: ao pensar numa união de partes para formam o todo, ele volta-se para cada parte e 

aí vê essa unidade sem sentido, se as partes podem agir por seu interesse próprio. Então, não 

há outro caminho a seguir – colocaria este pensador –, se os homens pegaram as rédeas para 

si, a única maneira de salvar a ordem é criando uma entidade composta por humanos que teria 

funções supra-humanas: o soberano. No entanto, é preciso destacar que este modelo será 

conduzido por um interesse, como destaca Cabral de Moncada no texto acima. A ordem social 

jamais será algo mecânico, feito um autômato, como parecia entender Hobbes. 

 John Locke desconsidera essa questão de Hobbes por dois fatos. Primeiro, ele achava 

que deveria ser desconsiderado qualquer tipo de governo autoritário, sendo o Estado quem 

comandaria as decisões políticas e não a Monarquia. Segundo, Locke não admite o fato de o 

indivíduo se unir por medo. Para este pensador, o ser humano vivia livre, agora ele se juntou 

porque era melhor, pois o ser na sua capacidade racional teria condições de discutir o que é 
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melhor, e a união em sociedade é um avanço, uma melhoria. Os governos não seriam 

autoritários e sim liberais, o homem tendo capacidade de intervenção e de domínio por ele 

mesmo. Este vai ser o precursor da teoria de Montesquieu, da tripartição dos poderes, a base 

do Estado Liberal Moderno (Cf. MONCADA, op. Cit.). 

 O Iluminismo tem um cunho muito político, podendo-se dizer que é a face conceitual 

daquilo que aconteceu no Renascimento enquanto técnica, e isso tudo desembocará na 

modernidade, na massificação, na produção industrial das coisas, no mundo totalmente 

encadeado por relações lógicas para conceber e entender. 

 

 

3.3 O IDEÁRIO MODERNO 

 

 Poderia se caracterizar como Modernidade esse período de florescimento da técnica e 

da racionalidade que trará para a humanidade a concepção de que tudo será conhecido, 

resolvido e determinado. O físico inglês Lorde Kelvin chegou a ponto de dizer, no final do 

século XIX, que a Física tinha apenas dois ou três problemas (menores, não conceitualmente 

graves ou cruciais para aquela área do conhecimento), mas que seriam resolvidos e que tudo 

em termos de Física seria conhecido. 

 Diríamos que o projeto renascentista-iluminista, embasado num ideal lógico-racional 

determinista, com raízes na Grécia antiga, que ressurgiu com a ciência e pelas mudanças no 

plano político-social desse período, vai criar também uma concepção de que a humanidade 

evolui progressivamente, aprofundada posteriormente pelos ideais do Positivismo – ordem e 

progresso. Esse projeto de produção, conquista e apoderamento do mundo evoluirá para uma 

forma de relação entre culturas – se é que podemos usar o termo relação – que atualmente 

chamam globalização. 

 Considerando que “[o] mito fundador do burguesismo é bem o da razão, com todas as 

suas conseqüências: fé no progresso, tensão frente ao futuro, exacerbação da ciência” 

(MAFFESOLI, 2005, p. 35), a concepção de progresso histórico parece ser uma questão 

central no ideário moderno, devendo ser analisada de forma mais profunda. 

 

3.4.1  Progresso e realismo científico 

 

Para descrever de forma clara e direta sobre como este entendimento tomou conta do 

Ocidente moderno, recorro a Gilberto Dupas, autor de O mito do progresso: 
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[o] Iluminismo, em sua luta pela autonomia do pensamento e da razão, podia 

ser visto como o destruidor das ideologias. Acabou ele próprio criando as 
raízes para uma outra: a ideologia do progresso, com base na primazia da 

ciência e da técnica (Id., 2006, p. 23). 

 
 

 

 Diríamos que a ideia de progresso passa a existir sempre que precisamos fazer crer que 

o próximo passo é melhor do que o anterior. Ou seja, o ideal de progresso mantém uma linha 

a seguir. No entanto, é importante deixar claro que esta postura como algo conduzido, 

alimentado, mitificado por uma determinada forma de poder, não traz uma total resolução das 

coisas, e tampouco é uma inevitabilidade. Dupas (op. Cit.) nos fala sobre a mudança na 

sociabilidade e modos de vida, com a instauração do Estado do progresso: 

 

Com o fim do nomadismo, a ordem social foi instaurada sobre a base da 

propriedade fixa e da aversão à “estrangeiro”. Essa fixação das pessoas e das 

propriedades teve conseqüências importantes (Maffesoli, 2001). O vagar, o 

perambular, além de seu aspecto fundador de todo o conjunto social, traduz a 
pluralidade da pessoa, a duplicidade contraditória da existência. [...] 

Maffesoli lembra que o nomadismo é totalmente antitético em relação à 

forma de Estado que privilegia o conhecimento. Fixar significa a 
possibilidade de dominar, controlar essa imersão na “fantasia do uno”, 

característica da violência totalitária moderna. A especialização provoca um 

bloqueio da circulação social. O poder se empenha para que tudo “funcione 
perfeitamente”, esteja “bem canalizado”, que nada escape ao controle. 

Aquilo que era artesanal nas sociedades pré-modernas transformou-se pelo 

conhecimento em controle e padronização exacerbados. Afinal, o que se 

move escapa, por definição, à câmera sofisticada do “pan-óptico” do Big 
Brother de Orwell (p. 97). 

 

 

 Reforçando: o ideal de progresso não possibilita que algo que não esteja incluído na 

agenda do empreendimento progresso possa ser considerado. No modelo progressista, assim 

como no modelo de verdade já citado, não há espaço para outras formas de entendimento, 

sendo assim, “[a] figura do sábio antigo, tolerante quanto às zonas de sombra no 

conhecimento do mundo, dá lugar à do especialista ao qual nada escapa, que pode falar de 

tudo e para o qual tudo é transparente” (Ibid., p. 97). 

 O progresso é uma tentativa de mostrar um caminho a seguir no plano da existência 

em relação às práticas, às técnicas, aos utensílios. Nesse sentido, convém ressaltar que 

 

[o] modernismo nega o tradicional, primeiro porque deseja uma “mão livre” 
para se lançar em uma mudança contínua, que é geralmente ligada à noção 
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de progresso perpétuo – um “desenvolvimento” que alega levar sempre a 
níveis cada vez mais altos [...] (LINDBOM, op. Cit. p. 26). 

 

 
 

No entanto, “[o] homem tradicional, ao contrário, sabe que o mundo criado não pode 

se tornar um paraíso. Mas o homem secularizado é encantado pelo sonho de que o poder 

humano pode erradicar as imperfeições existenciais” (Ibid., p. 29). Nesse sentido, podemos 

concordar que “[a]o excesso de expectativas em relação às experiências foi dado o nome de 

progresso” (SANTOS, 2005, p. 34). 

E o mais grave disso tudo é o fato de o mito do progresso ter substituído muitas das 

outras representações simbólicas genuínas, ocasionando nestes casos um domínio efetivo do 

sonho. Ou seja,  

 

[o] preço da dominação não é só da alienação dos homens em relação aos 

objetos dominados, mas também é o da coisificação do espírito. O animismo 

havia dotado os seres inanimados de uma alma; o capitalismo industrial, por 
seu lado, coisifica suas almas. Os agentes econômicos e sua propaganda 

transformam em mercadoria e fetiche os valores que decidem sobre o 

comportamento dos homens (DUPAS, op. Cit. p. 100). 

 

 

 Isso porque este projeto não pode mais parar, transformando as pessoas em células a 

servir e acreditar que “[o] projeto (a projeção) é bem a ultima ratio da vida que, sem isso, 

seria, propriamente, sem sentido, sem significação” (MAFFESOLI, 2003, p. 42). 

Segundo este sociólogo francês, o pensamento progressista se enraizará no seio da 

vida das pessoas em três patamares muitos bem definidos: a criação do conceito de indivíduo 

– e, portanto, do próprio indivíduo enquanto ser, que não existia na medievalidade –; a 

história – para dar substância do mundo para esse indivíduo –; e tudo isso baseado na razão: 

 

O que dá sentido e significado – justamente, deusa mãe da nossa trindade – a 

Razão “justifica” o Indivíduo senhor do mundo e a História onde a sua ação 

se desenvolve. Precisemos, entretanto, que a razão moderna é apenas uma 
das formas da racionalidade humana. Para retomar uma temática 

característica da Escola de Frankfurt, trata-se de uma “razão instrumental”, 

uma Zweckrationalität, na qual só valem os fins, o que pode ser manipulado, 

utilizado, incluído na ordem utilitária ou mesmo “instrumental” (Ibid., p. 
39). 
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 O regime democrático se inscreverá nesse tripé ora descrito. O indivíduo, tido como 

um ente racional, será impelido a decidir sobre os destinos, sendo essas decisões descritas na 

história da humanidade – narrando os feitos dos humanos na sua aventura rumo ao progresso. 

Ele faz a história na qual também está incluído, tornando-se assim determinante e 

determinado em relação ao processo político decisório. Isso porque, 

 

[com] a constituição do Estado-nação [...] as diversas particularidades 

regionalistas, as especificidades locais, os múltiplos dialetos, os usos e 
costumes, os modos de vida e mesmo as instâncias de administração ou de 

governos provinciais são, pouco a pouco, esvaziados, suprimidos, em prol 

dos estados nacionais e dos seus organismos representativos. Tudo isso em 

nome dos valores universalistas e da organização racional da sociedade 
(Ibid., p. 39). 

 

 

 Com isso, “[...] conforme a expressão de Hannah Arendt, o bem comum tende a 

uniformizar-se em referência a um „ideal democrático‟ negando os múltiplos enraizamentos 

locais que caracterizaram a Idade Média e seus feudos” (Ibid., loc. cit.). Como se pode 

observar, para Maffesoli, o Estado Moderno e a Democracia, teriam eliminado o local, as 

micro-comunidades, em busca de um ideal de igualdade instrumentalizado pelo racionalismo. 

 No mesmo sentido, mas utilizando outros parâmetros, o geógrafo brasileiro Milton 

Santos defende que 

 

[o]s fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual 
são: a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a 

cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, 

representado pela mais-valia globalizada (Ib., 2006, p. 24, grifos nossos). 
 

 

Ou seja, a crença no progresso levou ao surgimento de uma forma única de proceder, 

cuja consequência será a tentativa de conhecer todo o mundo e usufruir dele através de uma 

forma padronizada de conhecimento e técnica, subjugando outras formas igualmente válidas e 

instaurando uma concorrência desigual entre conhecimentos e procedimentos. É o que Milton 

Santos chama de Pensamento Único. Isso traz consequências problemáticas para a 

humanidade de uma forma geral, pois, repetindo Feyerabend (2007), para reforçar: 

 

O “progresso do conhecimento e da civilização” – como está sendo chamado 
o processo de forçar costumes e valores ocidentais em todos os cantos do 

mundo – destruiu esses maravilhosos produtos da engenhosidade e 

compaixão humanas sem uma única olhadela sequer em sua direção. 
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“Progresso do conhecimento” significa, em muitos lugares, a matança de 
mentes [...] (p. 22 - 23). 

 

 

 É preciso trazer à tona o máximo de informação e reflexão possível sobre o processo 

chamado de globalização, só assim teremos condições de tomar decisões realmente 

fundamentadas, contribuindo para uma ação educativa mais eficiente – não eficiente em 

termos de produtividade (uma das insanas palavras de ordem deste período histórico), nem no 

sentido de se ser bem sucedido no ensino de uma profusão de conceitos e conteúdos 

específicos, típicos nas ensinanças prevalecentes, mas uma ação educativa eficiente em 

termos de humanidade, de solidariedade e acolhimento de diversidades autênticos. Através de 

uma análise mais cuidadosa é possível perceber que: 

 

O atual processo de globalização acelerada é um bom exemplo de 

contrafluxo do verdadeiro progresso. A ideologia liberal permite que o 

capital seja cosmopolita; sua pátria é onde ele pode render bem. Também são 
cosmopolitas os grandes jogadores de futebol e os astros da música. No 

entanto, os trabalhadores, em geral, continuam impedidos de circular 

livremente pelo mundo global. A globalização não amplia os espaços, 
estreita-os; não assume responsabilidades sociais e ambientais; pelo 

contrário, acumula problemas, transforma-se em sintoma de sobrecarga 

(DUPAS, op. Cit., p. 106, grifos nossos). 

 

 

 O fato de todos não serem contemplados nos faz entender que “[a] globalização é, de 

certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista” (Santos, 2006, 

p. 23). E como o capitalismo é suprido de novas descobertas e invenções trazidas pela ciência, 

esta forma de conhecimento se torna, no período moderno, na esteira do Pensamento Único, 

sinônimo de verdade e veracidade.  Como diz Boaventura de Sousa Santos, em Conhecimento 

prudente para uma vida descente (2004b): 

 

O que distingue o debate moderno sobre o conhecimento dos debates 

anteriores é o fato de a ciência moderna ter assumido sua inserção no mundo 
mais profundamente do que qualquer outra forma de conhecimento anterior 

ou contemporânea: propôs-se não apenas compreender o mundo ou explicá-

lo, mas também transformá-lo. Contudo, paradoxalmente, para maximizar a 
sua capacidade de transformar o mundo, pretende-se imune às 

transformações do mundo (p. 18).  

 

 Além de uma questão técnica e de natureza epistemológica, devido ao fato de que “não 

há nenhum ser no mundo que a ciência não possa penetrar” (DUPAS, op. Cit., p. 100), essa 
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certa isenção que o conhecimento científico exige, no tocante às consequências geradas por 

sua ação, nos faz concluir, com Milton Santos, que “[c]omo, freqüentemente, a ciência passa a 

produzir aquilo que interessa ao mercado, e não à humanidade em geral, o progresso técnico e 

científico não é sempre um progresso moral” (SANTOS, 2006, p. 65, grifos nossos). Entenda-

se moral neste caso como o social, a vida das pessoas, e não um sistema doutrinário das ações 

humanas na vida em sociedade. 

 

3.4.2  Democracia, Liberalismo e Socialismo  

 

 Além da concepção de progresso e da instauração do realismo científico, pontos 

marcantes também da modernidade são o surgimento da Democracia – concepção política 

tributária dos encaminhamentos da Revolução Francesa –, e o Liberalismo, que faz surgir o 

pensamento social. 

Ou seja, com este estado de coisas, esta mudança no campo do entendimento, do 

conhecimento e das relações entre os seres humanos, altera-se também a forma de gerenciar 

esse relacionamento – poderia se dizer que volta com força a ideia de política, dos gregos, já 

que agora o homem é quem deve gerir a cidade. Segundo Tage Lindbom, “[q]uem chegou 

mais perto de realizar este empreendimento de dar à humanidade uma nova „Carta Magna‟ foi 

Jean-Jacques Rousseau” (Id., 2006, p. 32). Como 

 

[a] elaboração do poder terrestre do homem requer uma autoridade mais 

elevada e imperativa; ele [Rousseau] precisa de uma constituição que torne a 

autopromoção do homem legítima, que dê a ele um „lugar‟ na sua própria 

consciência, que o garanta com relação à sua própria identidade e 
legitimidade (Ibid., p. 30). 

 

 

Nascem, então, os conceitos de Contrato Social e Vontade Geral, como entidades 

responsáveis por estruturar o convívio entre os homens livres. Nesse sentido, “[o] individual e 

o coletivo devem constituir uma identidade comum” (LINDBOM, op. Cit., p. 35). Para que tal 

instituição contratual não nascesse do nada, “[...] Rousseau confere a esta uma vida; ele lhe dá 

uma vontade, e uma vontade superior – la volonté Générale” (Ibid., p. 37).  

Sobre todo esse ideário de Rousseau, Lindbom mostra a insustentabilidade advinda do 

fato de que “o homem deve votar” (op. Cit., p. 38), porque 
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[o] poder retornou. Para a minoria é dito, pela maioria, que ela não entendeu 
direito o conteúdo real da Vontade Popular. [...] No mundo unidimensional 

da soberania popular de Rousseau existe apenas uma única vontade, uma 

única verdade, uma única justiça (Ibid., p. 38 - 39).  

 

 

 No entanto, esse modelo político se torna crível e se realiza de fato. Seguindo as ideias 

de liberdade e igualdade, os parlamentos são estruturados e as monarquias – em sua maioria – 

são substituídas pelos chamados governos do povo. É preciso deixar claro que esse ideal de 

liberdade na verdade é uma forma de liberalismo, é um macro-projeto econômico-social, o 

que parece ser muito diferente dos ideais libertários defendidos por Proudhon e outros – sobre 

estes movimentos ver História das idéias e movimentos anarquistas escrito por George 

Woodcock (2002). 

 O liberalismo é o sistema econômico da burguesia em ascensão que, como falamos 

acima, necessita de movimento, que é muito diferente de liberdade – seja lá o que isto for! 

Lindbom (op. Cit.), em O mito da democracia, enumera certos postulados do liberalismo 

(Ibid., p. 43 - 44) e coloca que tal movimento se baseia numa “[...] concepção atomista do ser 

humano” (Ibid., p. 42), sendo, portanto, “[...] a forma mais pura do positivismo” (Ibid., p. 44).  

Veja que a pretensa liberdade apregoada por esse sistema está balizada por um 

comportamento positivo, racional e ordenado. O pensamento liberal está sempre rumo ao 

progresso, ao bom e ao justo, se apresentando “[...] como uma doutrina de paz entre os 

homens” (Ibid., p. 44). Porém, paradoxalmente, vale salientar que a maioria das guerras são 

feitas em nome da paz e da justiça! 

 Confirmando os paradoxos, gostaríamos de lembrar que nesse período surge a 

propriedade privada, onde “[...] propriedade e indivíduo são uma única coisa. A propriedade, 

assim, não tem apenas um sentido judicial, mas também um sentido moral. A vida no mundo 

do liberalismo é antes de tudo um assunto privado” (Ibid., p. 42 – 43). 

   Um outro acontecimento determinante deste período é o surgimento da indústria, que 

trará mudanças incríveis na forma como o homem se relaciona com a produção: 

 

Na produção tradicional, pré-industrial, as ferramentas são feitas para 

complementar o braço e a mão do homem. [...] O homem pode não se tornar 
inteiramente passivo no trabalho produtivo, mas é, no entanto, degradado; 

num mundo mecanizado, o homem se torna servo da máquina. [...] O ofício 

tradicional pode ser e é ligado ao transcendente; o trabalho humano pode ser 
uma celebração [...] No ofício tradicional encontramos a verdadeira alegria 

no trabalho, e mais freqüentemente, e não por acidente, ouvimos as canções 

ritmadas ocasionadas por esta alegria. 
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 O trabalho mecanizado aniquila estes valores. Encontramos em seu 
lugar todas as considerações dominantes de valor econômico, implicando 

numa maneira de vida que é concebida de forma profana, numa vida vivida 

“somente de pão”, numa vida que recebe sua benção na economia política 
(Ibid., p. 45 – 46). 

 

 

 Surgiram movimentos de protesto e reivindicações por parte dos operários e 

trabalhadores e o surgimento de correntes críticas ao nascente regime, depois chamado de 

capitalismo. Haverá embates entre os socialistas utópicos ou anarquistas e aqueles que passam 

a aderir, nos encontros da Internacional Comunista, ao pensamento de um jovem hegeliano 

chamado Karl Marx (WOODCOCK, 2002). 

Marx, com seu entendimento de que a realidade é transformada através de uma relação 

dialética entre o homem e o meio material – daí materialismo histórico dialético –, “[...] como 

materialista, entende a realidade palpável, ou práxis, como a realidade primeira, da qual o 

pensamento é somente uma parte” (LINDBOM, op. Cit. p. 100). Embora Marx tenha pensado 

temas relacionados à sociologia, à história e à filosofia, o que nos faria pensar que a citação 

acima seria reducionista, e sem desconsiderar a forma e a abrangência que adquiriu o 

pensamento de Marx – inclusive reputando como fundamental sua análise do Capitalismo e 

suas formas de instituição – entendemos que o seu pensamento está essencialmente voltado 

para o tema da produção. Digo, “[s]egundo Marx, é a partir da ciência econômica que se pode 

compreender a sociedade global [...]” (ARON, 1993, p. 157). Este pensador alemão centra o 

ponto de discussão e referência no modelo produtivo e na sociedade industrial, que não deixa 

de ser capitalista. Segundo ele: 

 

O modo de produção da vida material domina em geral o desenvolvimento 

da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que 

determina sua existência, mas ao contrário, é sua existência social que 
determina a sua consciência. [...] As relações de produção burguesas são a 

última forma antagônica do processo social da produção. Não se trata aqui 

de um antagonismo individual; nós o entendemos antes como o produto das 
condições sociais da existência dos indivíduos; mas as forças produtivas que 

se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam ao mesmo tempo as 

condições materiais próprias para resolver este antagonismo. Com esse 

sistema social, encerra-se portanto a pré-história da sociedade humana. 
(Contribuição à Crítica da Economia Política, Introdução, Obras, t. I, pp. 

272 – 275, apud ARON, 1993, p. 140). 

  

 

Poderíamos dizer que, para esse pensador, entre as relações sociais estaria a produção, 

tudo gira em torno da produção, sendo o que de mais importante foi inventado pelos seres 
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humanos. Ou seja, a matéria e a produção passam a ter um papel determinante na convivência 

entre os homens. Não estamos negando que as relações sociais gerem a significação para os 

membros de uma comunidade e até, digamos, a “consciência”, no entanto estamos 

discordando que os moldes burgueses de produção sejam aquilo que de melhor foi construído 

pela humanidade e que este modelo social-econômico “[...] possibilite o termo da procura da 

humanidade por si mesma” (Ibid., p. 157).  

Justamente Marx, que critica a religião por suas promessas e dogmatismos infundados, 

lança mão de algo muito semelhante, ao ponto de muitas vezes seu pensamento cumprir o 

inverso do que supostamente foi seu objetivo, se transformando ele num teórico do 

Capitalismo – até porque o fato de ele ter tido por maior parte de sua vida a colaboração do 

industrial Engels é algo paradoxal. 

E, do ponto de vista filosófico, ele contribui de forma decisiva para que o homem se 

julgue uma unidade autossuficiente, seguindo a cartilha de Descartes e outros. Segundo Pablo 

Capistrano (2010), Shakespeare teria dado uma contribuição importante a esse respeito, ao 

apresentar em suas peças personagens que dialogam consigo mesmo. 

Quando, no manifesto que assina com Engels, Marx recruta os trabalhadores a unirem-

se, ele está considerando uma transformação social nos moldes produtivos existentes, o que 

nos faz entender que 

 

[a]ssim como o liberalismo, o socialismo proclama que a realidade é 

unidimensional. Não há poder superior comandando a humanidade além do 

próprio homem. Liberdade, igualdade, fraternidade são as estrelas guias 
para as duas ideologias do século XIX (LINDBOM, 2006, p. 49, grifos 

nossos). 

 

 

 

Podemos dizer que Karl Marx quer resolver os problemas gerados com a modernidade 

utilizando os ideais modernos – o que gera um paradoxo. Como vimos, parece que o pós-

capitalismo seria um estágio em que tudo seria diferente, paradisíaco. Realmente, liberalismo 

e socialismo são sistemas ideológicos muito semelhantes, ambos projetados para fora do 

presente – uma marca da modernidade. Para o primeiro, liberdade e igualdade gerarão o 

progresso; e para o segundo, o progredir gerará liberdade e igualdade. Ou seja, “[p]ara o 

liberal, [...] são potencialidades [...] Para o socialista [...] são objetivos finais [...]” (Ibid., p. 

49).  

É preciso deixar claro que as nossas críticas ao modelo democrático nada tem a ver 

com o apego a regimes autoritários e totalitários – como poderia, eventualmente, ser 
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entendido pelo leitor mais desavisado ou por uma leitura apressada do todo ou fora de 

contexto das partes – até porque entendemos que os regimes totalitários iniciados no século 

XX, e as ditaduras que os seguiram, são todos frutos do projeto democrático, resultado de 

suas falácias hipócritas. Quando o povo realmente quis fazer valer reformas e melhorias 

populares, o poder mostrou sua face mais recôndita, gerando terrores em nome da soberania e 

manutenção da ordem e do Estado de Direito. O que se quer demonstrar aqui é que o 

liberalismo, a democracia e o socialismo não conseguiram extinguir o poder, nem com a ideia 

de que nos acontecimentos futuros as coisas serão resolvidas, nem considerando que agora 

que podemos votar decidimos as coisas, nem tampouco declarando a extinção da luta de 

classes – conceito este criado pelo próprio socialismo. A vida continua à nossa frente e parece 

ser muito mais forte e multifacetada do que qualquer discurso explicativo generalizante que 

queira encontrar uma saída ou solução definitiva. 

 Gostaríamos também de esclarecer que as nossas críticas ao marxismo não nos 

proíbem de reconhecer a projeção desta teoria explicativa, que influenciou inevitavelmente a 

forma de ver e de pensar ainda hoje algumas questões. Neste sentido, também neste caso, 

poderia parecer contraditório para alguns – talvez devido a uma apreensão muito estanque da 

caracterização ou “filiação” intelectual de um dado autor ou a uma compreensão muito 

sectária do trabalho intelectual ou a ambos – o fato de nos ampararmos algumas vezes, e em 

pontos centrais, em Milton Santos como respaldo referencial para muitas de nossas críticas e 

reflexões – posto que o referido pensador é associado ao pensamento marxista. Nada melhor, 

contudo, do que ficarmos com a definição do próprio pensador sobre esse ponto. Com efeito, 

quando, poucos meses antes de sua morte, em 2001, ele é entrevistado em um documentário 

dirigido por Silvio Tendler, e lhe perguntam: “Por que a opção pela Geografia?”, 

 

Milton Santos explica: – Eu acho que foi a opção pelo movimento; o fato de 

eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam 

de lugar, que se transportavam de um lugar pra outro [se referindo ao seu 

entorno de origem e infância, na Bahia]; acho que talvez isso me tenha dado 
uma dimensão da disciplina. E o meu gosto pela história, sobretudo pela 

história do presente, me levou também a valorizar todo o processo 

contraditório, de modo que não sendo um marxista ortodoxo – eu tenho 
medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos [olha para a câmara e sorri] 

–, eu creio que toda doutrina que não se busca renovar ela corre o risco de se 

tornar uma religião, um dogma, por conseguinte te emburrecer, e não te 
esclarecer, desse modo eu me considero um marxista ou, se quiser, um 

marxizante. 

Um dos entrevistadores lhe pergunta: – Ainda hoje? 

Milton Santos elucida: – Ainda hoje e sobretudo hoje, porque com a 
globalização, o que sobrou do socialismo – fundado em realidades 

profundas, como no caso da China, por exemplo –, e o mundo ocidental – 
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que nós aprendemos mais a conhecer e a analisar e a interpretar –, se tornou, 
todo ele, capitalista, então, se tudo se torna capitalista, obrigatoriamente a 

contradição se instala, não é? [e sorri]  

(TENDLER, 2006, de 06min 05s a 07min 55s). 
 

 

Desta forma, acreditamos que o fato de trazermos para a discussão colocações de 

autores que tenham alguma relação mais definida com um determinado pensamento já 

categorizado na história do pensamento ocidental, assim como outros que, também 

historicamente, lhes seriam considerados conflitantes ou antagônicos, não deve ser entendido 

como contradição, incoerência ou inconsistência de nossa argumentação. Primeiro, porque as 

associações cristalizadas academicamente entre certos autores não esgotam as possibilidades 

de leituras, releituras e articulações que se pode estabelecer entre seus pensamentos. Segundo, 

porque não estamos aqui interessados em traçar perfis de autores e obras, mas dialogar com 

opiniões vindas de diversos referenciais, sobre os temas abordados, segundo nossas próprias 

interpretações e propostas de novas alternativas de imbricações de suas ideias e visões de 

mundo. Além do que, não acreditamos que rotular seja uma atitude adequada quando se 

entende que se faz caminho ao andar, como dizia o poeta espanhol Antônio Machado. 

 

3.4.3 História e ideologia 

 

 Como bem foi falado por Maffesoli (2003) e Lindbom (2006) e outros, o homem 

moderno tem a necessidade de criar sua auto-significação, sua imagem social. Uma 

demonstração disso é a arte daquele período, composta por auto-retratos e cenas da vida 

bucólica e cotidiana. Muitas pessoas se perguntam o valor daqueles quadros, se, para elas, aos 

olhos de hoje, eles parecem ser coisas tão simples, apenas retratos. A questão é que aquilo que 

para os de agora é algo corriqueiro, representou, à época, a descoberta do homem pelo 

homem: a virada racional. Podemos dizer que isto gerará uma significação de cunho 

ideológico-racional para o homem, ocasionando o surgimento de uma história também 

ideológica. Nesse sentido, analisemos o estudo que Marilena Chauí (1981) faz acerca da 

ideologia. Segundo ela,  

 

[a] sociedade propriamente histórica [...] não está no tempo, mas é tempo. 
Isto significa que a sociedade propriamente histórica não cessa de criar 

internamente sua diferença consigo mesma, pois o tempo não é senão 

criação da diferença temporal interna pela qual uma sociedade possui seu 
passado e visualiza seu futuro como seus outros. [...] Justamente por isso 
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nessa sociedade o fenômeno da ideologia ganha sentido concreto (p. 15 – 16, 
grifos da autora). 

 

  

Consideramos, com efeito, que com a modernidade e racionalidade que lhe é tão 

inerente, tudo tende a ser inscrito nesse mecanismo de construção do real – estando sempre 

um passo à frente, por isto a desconexão. Até para entidades que beiram o – ou são 

inteiramente do – plano do simbólico, que requerem outros aparatos, a racionalidade 

instrumental moderna tenta engendrar uma forma de substituição. O exemplo do tempo se 

enquadra nesse ponto, como bem expõe acima a autora. Acerca desta questão do tempo, 

analisaremos no capítulo seguinte as colocações de Heidegger (2009) e Overing (1995), que 

nos falam da temporalidade como produto da vivência, e não como algo metacognitivo, 

característico do empreendimento moderno. 

Aquela filósofa brasileira sugere ainda que o “fenômeno” da ideologia se estrutura 

mediante dois momentos, segundo os quais as representações que originam do social se 

voltam sobre este substrato: 

 

[Primeiramente, o] aparecer (o fenômeno) social é considerado como o 

próprio ser (a realidade do social). O aparecer social é constituído pelas 

imagens que a sociedade e a política possuem para seus membros, imagens 
consideradas como a realidade concreta do social e do político. [...] O passo 

seguinte é dado pela ideologia no momento em que ultrapassa a região em 

que é pura e simplesmente a representação imediata da vida e da prática 
sociais para tornar-se um discurso sobre o social e um discurso sobre a 

política. [...] Nesse passo, realiza seu passe de mágica: a elaboração do 

imaginário (o corpo das representações sociais e políticas) será vinculado à 
justificação do poder separado, isto é, à legitimação do Estado moderno 

(Ibid., p. 19 – 20, grifos da autora). 

 

 

Para Alípio de Sousa Filho, de certa forma em contrapartida ao que defende Chauí 

(1981), a ideologia não é um fenômeno que nasce com a problemática acerca da produção ou 

com a modernidade, mas é uma característica presente em todas as culturas humanas e em 

todas as épocas. Ele defende que 

 

[a] ideologia, portanto, atende a esse “anseio” de toda ordem social em se 

preservar, preservando as crenças que asseguram a consagração simbólica de 

suas normas, padrões, instituições, costumes não sendo um atributo 
específico desta ou daquela expressão social, mas inerente a todo sistema de 

sociedade, e só secundariamente (por extensão de seus efeitos) podemos 

pensar que concorre para a reprodução das relações de produção (SOUSA 

FILHO, 2003, p. 73). 
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 Nesse sentido, a ideologia não teria estágios de construção, como no modelo de Chauí 

(1981), mas seria algo que está sempre presente nas ações e nos discursos. Não seria uma 

entidade que se apossa do discurso em um dado momento, mas é inerente ao próprio discurso 

e demais representações. Nessa linha, Michel Foucault (2008), coloca, que 

 

[e]m resumo, a questão da ideologia proposta à ciência não é a questão das 

situações ou das práticas que ela reflete de um modo mais ou menos 
consciente; não é, tampouco, a questão de sua utilização eventual ou de 

todos os empregos abusivos que se possa dela fazer; é a questão de sua 

existência como prática discursiva e de seu funcionamento entre outras 
práticas (FOUCAULT, 2008, p. 207). 

 

 

 

 Como se vê este pensador francês não estabelece um início para o fenômeno da 

ideologia, mas admite que ela está indissociavelmente ligada às práticas discursivas, ou que 

são as próprias práticas. Ou seja, não há discursos e ideologia, mas, digamos, práticas 

discursivas ideológicas. O conceito de prática discursiva é central na concepção de 

arqueologia do saber proposta por Michel Foucault – trataremos mais detalhadamente deste 

autor no próximo capítulo. O autor coloca ainda que a ideologia não cessa jamais nas práticas 

discursivas, que “[c]orrigindo-se, retificando seus erros, condensando suas formalizações, um 

discurso não anula forçosamente sua relação com a ideologia. O papel da ideologia não 

diminui à medida que cresce o rigor e que se dissipa a falsidade” (Ibid., p. 208, grifos 

nossos). 

 Ele coloca, seguindo este entendimento, que  

 

[e]studar o funcionamento ideológico de uma ciência para fazê-lo aparecer e 

para modificá-lo não é revelar os pressupostos filosóficos que podem habitá-

lo; não é retornar aos fundamentos que a tornaram possível e que a 
legitimam: é colocá-la novamente em questão como formação discursiva; é 

estudar não as contradições formais de suas proposições, mas o sistema de 

formação de seus objetos, tipos de enunciação, conceitos e escolhas teóricas. 
É retomá-la como prática entre outras práticas (Ibid., p. 208). 

 

 

Por isso, Foucault entende que a história não deve ser entendida como a busca da 

verdade por traz dos fatos – ideal moderno –, mas como a forma pela qual uma sociedade dá 
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sentido ao arquivo de dados que tem a seu dispor (FOUCAULT, 2008), sendo determinada 

pela “prática discursiva ideológica”. 

Embora a descrição de ideologia feita por Marilena Chauí não seja de todo 

descartável, pelo fato de que também dá uma caracterização do fenômeno da ideologia, 

concordamos mais com este entendimento trazido por Michel Foucault e outros acerca da 

história e da ideologia, porque consideramos – para usar uma linguagem característica desta 

concepção –, que o realismo científico e demais dogmas modernos são uma prática discursiva, 

e que sua significação é de natureza ideológica, estando esta ideologia presente em todos os 

discursos científicos e demais formas de disseminar o entendimento científico do mundo. 

Particularmente, chamamos atenção, em especial, para o fato de a ideologia moderna 

servir ao interesse de um macro discurso que pretende legitimar apenas uma forma de 

entendimento acerca da realidade e de tudo que existe, de a ideologia moderna e o seu 

discurso pretenderem ser a ideologia e o discurso, sobrepujando todos os demais discursos e 

formas de representação culturais presentes na Terra. E nesse sentido, consideramos que 

Michel Foucault (2008) traz uma grande contribuição para um entendimento plural do mundo. 

Ao considerar que há diversos saberes, formados mediante práticas discursivas, e que a 

verdade também é determinada por essas práticas, este autor contribui para que se tenha uma 

postura aberta em relação ao conhecimento e às representações de mundo, como veremos no 

tópico do capítulo seguinte, quando trataremos do legado deste grande pensador. 
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4  A EMERGÊNCIA DE UMA NOVA CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO,  

    REALIDADE E CONVIVÊNCIA 

 

 

Por que afadigas a alma pequena 
com desígnios eternos? 

 

Horácio in Odes apud Friedrich Nietzsche 

Humano, demasiado Humano  

 

 
Costume, tradição, sociedade, palavras, canções, 

rituais – tudo isso passou a ser encarado com 

desconfiança, a ser visto como ilusão, em oposição 

ao mundo real e objetivo da natureza física. O 
mundo humano é visto como irreal. 

 

                                                                                      

Joana Overing, O mito como história 

 

 

Somos irmãos dos que têm pernas, asas, patas e 
também raízes.  

 

Eduardo Galeano 
 

 

 

4.1  A MUDANÇA DE PARÂMETROS NA FILOSOFIA 

 

 No século XIX ocorre uma profusão de pensamentos críticos ou não convencionais. 

Escritores como Dostoievski causam surpresa e estranhamento com seus personagens e 

narrativas “psicológicas”. No movimento libertário encontramos uma proliferação de ideias 

das mais diversas, todas reivindicando uma sociedade diferente daquela que ora 

experimentavam. Nesse sentido tínhamos posturas distintas. São dessa época pensamentos 

como o de Tolstoi, que pregava a vida simples do campo, onde os homens se reuniriam em 

comunidades pequenas e auto-suficientes, e aquele produzido por Max Stirner, um manifesto 

à singularidade de cada ser humano (WOODCOCK, 2002). 

Estes entendimentos trarão para a filosofia o entendimento de que o mundo nos chega 

por representação, presente, por exemplo, na filosofia de Arthur Schopenhauer – que 

influencia, pelo menos no início de sua vida, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, sobre 

quem nos deteremos um pouco mais a partir de agora. 
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4.1.1  O pensamento enigmático de Friedrich Nietzsche  

 

Nietzsche “[...] era solidário aos que haviam caído sob as rodas das carruagens 

majestosas denominadas Civilização, Progresso e Modernidade, e sentia desprezo pelos 

historiadores que praticam „a admiração nua do sucesso‟” (DUPAS, op. Cit., p. 122). Na sua 

busca pessoal estava um ingrediente fundamental: mostrar como as transformações ocorridas 

no Ocidente são desdobramentos humanos. Ou seja, mostrar que o homem tomou para si as 

decisões e encaminhamentos, embora faça questão de que esse detalhe não apareça. 

Sobre isto, Nietzsche declara que “[p]ensar historicamente, nos dias de hoje, equivale 

a crer que a história sempre se fez conforme o princípio de „o menos possível no tempo mais 

longo possível‟” (NIETZSCHE, 2000, p. 179). O autor defende que recortes do passado feitos 

pelo futuro – hoje presente – tendem a considerar pequenos pontos de interesse, e asseguram 

que isso seja válido pelo maior tempo possível, tendo aparência de verdade, mostrando a 

história como algo métrico, sequencial.  Ele acrescenta: 

 

Não me convenço de que a história dos gregos tenha tido o curso natural que 

nela é decantado. Eles tinham talentos muito grandes e muito diversos para 

serem graduais, à maneira da tartaruga que anda passo a passo na 
competição com Aquiles (Ibid., p. 179, grifos do autor). 

 

 
 

 O pensamento de Nietzsche é um exemplo de descontentamento com uma época em 

muitos aspectos. Seu estilo de escrita, na forma de aforismos, parece muito mais uma crônica 

filosófica do que uma tentativa de generalização conceitual. Daí a ideia de que este pensador 

seria um niilista, porque ele desnuda as bases do pensamento racional ocidental utilizando 

outras formas de pensar e escrever. Não com vistas a resolver, mas a entender, participar, co-

participar da vida. 

Acreditamos que a imagem de ciência, como um conhecimento que privilegie a 

alegria, que este pensador defende em Gaia Ciência, assim como a descrição da realidade 

social como vontade de potência que é fruto de um eterno retorno, foi fundamental para a 

concepção do caráter demasiado humano do conhecimento e das relações entre os homens.  

 Para este filósofo, “O que é de grande valor no homem é ele ser uma ponte e não um 

fim [...]” (Ibid., 2001b, p. 27), pois “tudo vai, tudo torna; a roda da existência gira 

eternamente” (Ibid., p. 169). Diferente da visão lógica a que estamos habituados ele declara: 
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O nó das causas em que me encontro enlaçado torna ... tornará a criar-me! 
Eu próprio formo parte das causas do eterno regresso das coisas. Regressarei 

como este sol, como esta terra, como esta águia, com esta serpente, não para 

uma vida nova ou para uma vida melhor ou análoga (Ibid., p. 172, grifos do 
autor). 

 

 

Neste ponto, fica claro a mudança que Nietzsche traz para a filosofia do Ocidente, 

construindo um pensamento que está mais próximo da poesia, da metáfora, da literatura, onde 

a preocupação passa a ser um entendimento para o presente, para o instante, não uma busca 

por construções causais, inscritas num tempo que se divide em passado, presente e futuro. 

Como vemos pela citação acima, seu pensamento é organizado em dimensões paralelas e não 

sequenciadas. É esse fato que possibilita algo voltar, regressar e, no entanto, não ser nem 

novo, nem igual ao que era em outras instâncias. Para ele, “[...] o poeta, o artista, atribui a 

seus estados e disposições causas que não são absolutamente as verdadeiras; nisso ele nos 

recorda uma humanidade antiga e pode nos ajudar a compreendê-la” (Ibid., 2000, p. 24, grifos 

do autor). Nesse sentido, ele acredita que  

 

Todos os filósofos têm em comum o defeito de partir do homem atual e 
acreditar que, analisando-o, alcançam seu objetivo. Involuntariamente 

imaginam “o homem” como uma aeterna veritas [verdade eterna], como 

uma constante em todo o redemoinho, uma medida segura das coisas. Mas 

tudo o que o filósofo declara ser o homem, no fundo, não passa de 
testemunho sobre o homem de um espaço de tempo bem limitado. [...] Não 

querem aprender que o homem veio a ser, e que mesmo a faculdade de 

cognição veio a ser; enquanto alguns deles querem inclusive que o mundo 
inteiro seja tecido e derivado dessa faculdade de cognição (Ibid., p. 16, 

grifos do autor). 

 

 

 Dentro desse entendimento, o homem teria sempre que ter consciência desse estado de 

coisas, não devendo levar as construções humanas muito a sério, pois teriam sempre um 

caráter figurativo, condicionado por um interesse pré-estabelecido. Ou seja, como não há essa 

coisa limpa alcançável, Nietzsche coloca que o que existe é vontade de poder, potência. O 

espírito livre, portanto, estaria além do mundo das representações, entendendo que a 

linguagem, as teorias, os indivíduos e suas ações têm uma relação bem mais íntima do que se 

pensava. Segundo este filósofo, “[...] quem quiser idealizar sua vida não deve querer vê-la 

com demasiada precisão, deve sempre remeter o olhar para uma certa distância” 

(NIETZSCHE, 2000, p. 190), acreditando que “[h]á sabedoria nisso, sabedoria de vida, em 

receitar para si mesmo a saúde em pequenas doses e muito lentamente” (Ibid., p. 12). 
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Poderíamos dizer a esta altura, que a filosofia de Nietzsche comporta em si um quê de 

enigma, por este caráter poético. Utiliza a poesia como forma de fugir do peso da verdade, do 

certo, da marca, da identificação. Isso porque “[...] trazemos no coração e na cabeça o 

rigoroso método da verdade” (Ibid., p. 86). Busca com isso uma nova possibilidade de 

conexão do homem com o mundo, que segundo ele não pode ser efetuada por meio do 

conhecimento e da moral Ocidental, pois “[a] árvore do conhecimento não é a da vida” 

(BYRON apud NIETZSCHE, op. Cit., p. 86). Ou seja, o conhecimento deve estar ligado de 

forma indistinta com a vida, pois do contrário será apenas algo externo e imperativo ao viver. 

 Como se vê, sua filosofia é tributária dos conceitos orientais; não concebe a realidade 

dividida nos moldes modernos em sujeito e objeto, etc., que estão na base do entendimento 

realista e materialista moderno. Prega o amor à vida, o “[...] amor fati. Não evitar nem se 

conformar e muito menos dissimular, mas afirmar o necessário, amar o que não pode ser 

mudado” (MARTON, 2001, p. 14), utilizando para isso a alegria, a arte, como forma de 

aliviar o fardo conceitual, pois acredita que “[p]artindo da arte, pode-se passar mais 

facilmente para uma ciência filosófica realmente libertadora” (NIETZSCHE, 2000, p. 36). O 

amor fati é a tentativa de manter-se inteiro, vivo, no turbilhão em que se configurou a 

modernidade, marcada por uma dessacralização da vida, desritualização da vida. Como 

também, enfrentar aquilo que nos angustia e nos causa dor e desconforto. Isto é muito 

diferente de negar e deixar de lado, mas sim viver as reais possibilidades da existência sem 

fugas ou ilusões, sem também apenas aceitar, mas enfrentando os reveses característicos de 

uma vivência humana. 

 Com maestria, este alemão poeticamente tenta vislumbrar um caminho diferente. No 

entanto, tem consciência de uma pergunta que surge na esteira do seu pensamento: “[...] é 

possível permanecer conscientemente na inverdade [já que a noção de verdade como 

habitualmente se considera não tem espaço na filosofia nietzscheana]?” (Ibid., p. 40). Neste 

novo panorama, segundo o pensador, 

 

[...] surgiria uma vida muito mais simples e mais pura de paixões que a atual: 

de modo que inicialmente os velhos motivos do cobiçar violento ainda 

teriam força, em conseqüência do velho costume herdado, mas aos poucos se 
tornariam mais fracos, sob influência do conhecimento purificador. Afinal se 

viveria, entre os homens e consigo, tal como na natureza, sem louvor, 

censura ou exaltação, deleitando-se com muitas coisas, como um espetáculo 
do qual até então se tinha apenas medo. Estaríamos livres da ênfase, e não 

mais seríamos aguilhoados pelo pensamento de ser apenas natureza ou mais 

que natureza [...] (NIETZSCHE, 2000, p. 41, grifos do autor).  
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Pois este filósofo acredita que a grande tragédia da vida está relacionada ao fato de que 

“[...] somos seres ilógicos e por isso injustos, e capazes de reconhecer isto: eis uma das 

maiores e mais insolúveis desarmonias da existência” (Ibid., p. 39, grifos do autor). 

Justamente devido ao fato de querermos negar isso para satisfazer padrões construídos 

mediante determinados interesses específicos, isolados, racionalizados, nos impomos modelos 

de comportamento. Na sua crítica à lógica, considera, dentre outras coisas, que os homens 

“[...] foram reduzidos, esses infelizes, a pensar, a concluir, a calcular, a combinar causas e 

efeitos; eles foram reduzidos a sua consciência (Bewusstsein), o seu órgão mais miserável e 

falível” (NIETZSCHE apud AZEREDO, 2000, p. 125), deixando claro que embora a lógica e 

o racionalismo sejam recortes do real, isso parece não ser mais digno de consideração de uns 

tempos para cá, o que contribui para uma crença injustificável nos discursos, teorias e 

definições lógico-racionais. 

Uma coisa interessante também do pensamento do chamado filósofo do martelo, é a 

noção da morte de Deus. Para ele, Deus como entidade do mistério, do desconhecido, teria se 

institucionalizado e tornado um ídolo, a ponto de levá-lo a questionar: “O que são ainda essas 

igrejas, se não os mausoléus e túmulos de Deus?” (NIETZSCHE, 2001a, p. 148). 

No entanto, reconhece o cristianismo primitivo como uma forma de vida elogiável: 

 

“[...] creio que ninguém hoje conseguiria facilmente, sem a ajuda de 

Schopenhauer, fazer justiça ao cristianismo e seus parentes asiáticos: o que é 

impossível, sobretudo, partindo do terreno do cristianismo atual” 
(NIETZSCHE, 2000, p. 35). 

 

 

As críticas mais ferrenhas a este alemão se dirigem às discussões presentes em Para 

Além do Bem e do Mal (escrito em 1886) e Para uma genealogia da moral (escrito em 1887). 

Essas obras são vistas por alguns críticos como precursoras de um sentimento anti-semita, 

xenofóbico. Não nos deteremos em fazer um estudo mais detalhado acerca desta questão, pois 

ela foge completamente do escopo deste trabalho, mas nossa interpretação acerca deste ponto 

conclui justamente o contrário daquelas que vêem este filósofo alemão como um “teórico” do 

Nazismo. Entendemos que uma mente que tenha o intuito da segregação e aspirações nazistas 

poderia muito bem encontrar ressonância naqueles textos, mas isso é totalmente diferente de 

dizer que os temas levantados pelo filósofo tenham esse intuito. Embora a linguagem e a 

forma usadas por Nietzsche nestas obras sejam demasiado agressivas e carregadas de paixão – 

e tenhamos que considerar a dificuldade de se fazer uma tradução bem cuidada de seus 
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escritos, como se pode observar pelas notas da tradução de Paulo César de Souza em 

Nietzsche (2000) –, um estudo panorâmico de seu pensamento (que é na verdade uma 

autobiografia) nos faz perceber que a temática continua sendo uma só: a culpa que se instaura 

com o pensamento circular acerca da realidade. Ou seja, o fato de o homem passar a pensar 

sobre tudo, abre a possibilidade de pensar inclusive sobre o seu próprio pensamento e isso é a 

causa da culpa, do infinito perguntar-se. O que, obviamente, não será resolvido pela via 

racional. 

Ele critica a tradição ocidental pelo fato de vangloriar-se de estar tratando de verdades 

absolutas e inquestionáveis, onde isso se sustenta somente quando não buscamos 

contextualizações, aprofundamentos e mudança de perspectiva. Por questionar a pretensa 

segurança trazida pela verdade,  

 

[a] crítica à moral, em Nietzsche, requereu uma redefinição da própria 

crítica, exigindo, para este empreendimento, outras bases, já que sua 

realização foi desde sempre comprometida, uma vez que o valor não era 

tematizado. Kant empreendeu uma defesa dos direitos do criticado, já que o 
objeto da crítica, seja ele o conhecimento ou a moral, não pôs em questão 

seu próprio valor. [...] existem valores a partir dos quais se avalia algo, mas 

existem interpretações e avaliações anteriores que determinam a valor desse 
valor (AZEREDO, op. Cit., p. 172).  

 

 

 Veja que a pretensão de Nietzsche é distanciar-se do reino do valor para se relacionar 

de forma mais direta com o real, isso é o que é mais original e que permeia todo o seu legado 

filosófico. Ou seja, “[a] sua crítica à moral, à religião, à filosofia e à ciência tem por base o 

resgate da supremacia da imanência e, nesse sentido, visa a excluir a transposição do valor ao 

plano transcendente” (AZEREDO, op. Cit., p. 177, grifo nosso). Por isso, “[p]ara ele 

[Nietzsche] a metafísica de Kant é a raposa que entra de novo na jaula depois de tê-la 

quebrado” (DUPAS, op. Cit., p. 111, grifos do autor), porque apresenta-se como uma 

discussão, e, no entanto, opera a legitimação dos valores vigentes.  

Segundo Grondin, “Nietzsche é, talvez, o primeiro autor moderno que tornou 

consciente o caráter fundamentalmente interpretativo de nossa experiência do mundo” 

(GRONDIN apud HERMANN, 2002, p. 14). Diríamos, portanto, contrariando os que o 

acusam de niilista, que ele proclamou a paixão a um conhecimento que seja “reconciliado 

com a vida” (MAFFESOLI, 2005, p. 23), declarando enfaticamente que: 
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[a]justamos para nós um mundo em que podemos viver – supondo corpos, 
linhas, superfícies, causas e efeitos, movimento e repouso, forma e conteúdo: 

sem esses artigos de fé, ninguém suportaria hoje viver! Mas isto não 

significa que eles estejam provados. A vida não é argumento; entre as 
condições para a vida poderia estar o erro (NIETZSCHE, 2001a, p. 145, 

grifos nossos). 

 

4.1.2 – Martin Heidegger e o ser-no-mundo 

 

 Outro pensamento que, pode-se dizer, contribui para a instauração de um novo 

paradigma na filosofia, e, portanto, na forma de entender a relação do indivíduo com o 

mundo, é proposto por Martin Heidegger. O ato de existir, para este alemão, está inserido na 

relação entre o Ser e o Tempo, como algo indistinto: “[o] Ser é fundamento da existência, da 

qual a existência brota [...] [no entanto] O Ser, o Aristotélico, to on, não pode ser definido; ele 

é obscuro, diz Heidegger. Segundo ele, quando perguntamos o que o Ser „é‟, não sabemos o 

que „é‟ significa” (LINDBOM, op. Cit., p. 58, grifos do autor). 

 De certa forma, Heidegger supera a separação entre natureza e cultura, ao declarar que 

a palavra interfere no que pretende ser definido. Acreditamos que o pensamento de 

Heidegger, assim como aquele proposto por Nietzsche, possibilita uma nova concepção de 

realidade, sujeito e conhecimento. A grande dificuldade de entender isto está no fato de que 

muitos não perceberam a busca desses filósofos para além do realismo. 

Ou seja, o entendimento ainda hegemônico, na análise dessas proposições tidas como 

relativistas, digamos não-realistas, é que ao se falar na perda do referencial de uma verdade 

ontológica a ser alcançada, qualquer coisa serve para suprir esta lacuna – daí o caráter de 

relativismo extremo atribuído. O mais conveniente seria passar a pensar em moldes de uma 

conexão Ser-meio-tempo. Os críticos de Heidegger, assim como os de Nietzsche, argumentam 

que estes estudiosos defendem uma consciência desenfreada, que tudo pode pensar e entender 

e que tudo vale. Em contrário, entendemos – como já expusemos no caso de Nietzsche – que a 

principal contribuição de seus pensamentos é propor justamente a anulação da consciência 

como é entendida no Ocidente moderno, e que é tão cara ao realismo objetivante. 

Digo, o que está sendo proposto é uma mudança de entendimento acerca do 

conhecimento e sua estruturação.  Estes pensamentos do final do século XIX e início do XX 

pregam uma consciência mais liberta do jugo racional, mais ligada à imaginação e à 

liberdade, não estando tão presa à opressão da razão, da noção de progresso, que são 

determinantes para um pensamento circular que se volta contra si mesmo, visto que 
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[p]ode-se resumir da seguinte forma o conceito de verdade que vicejou no 
pensamento ocidental: a verdade traduz a conformidade entre o enunciado e 

a coisa, e essa conformidade se origina na correspondência da coisa com a 

sua essência. [...] a tradição colocou a verdade como uma qualidade do lógos 
[...] Essa noção de verdade esteve no centro do problema da moral, dos 

valores e, sobretudo, na mentalidade contemporânea do domínio da técnica 

(HERMANN, 2002, p. 38). 

 

 

Nesse sentido a “[...] originalidade de Heidegger consiste, então, em mostrar como a 

solução de um problema depende da forma de colocá-lo” (HERMANN, op. Cit., p. 31), 

mostrando que “[a] objetivação científica do ser humano retira a temporalidade do Dasein 

[ser-aí] e o ser-possível, onde o ser se torna coisa” (Ibid., p. 36). A consciência, dentro desse 

entendimento proposto por Heidegger não é algo separado e autônomo, mas que surge da 

interação. 

 Portanto, para Heidegger, “[a] verdade não é a adequação do espírito à coisa como 

entendia o pensamento metafísico, mas consiste em referir o horizonte ontológico que ilumina 

a coisa” (Ibid., p. 39). Ou ainda, “[i]nterpretar, diz Heidegger, „não é tomar conhecimento do 

que se compreendeu, mas elaborar as possibilidades projetadas na compreensão‟” (Ibid., p. 

35), o que demonstra uma concepção aberta em relação ao conhecimento, como nos indica 

também Marco Aurélio Werle (2008): 

 

O pensador da Floresta Negra sempre se moveu no limiar do fim da 

filosofia, o que implicou, ao mesmo tempo, a constatação da facticidade de 

um novo início, de uma nova era em que finalmente se daria [sich ereignen] 
o pensamento original, como atividade destituída de pressupostos 

conceituais previamente definidos. Dessa forma, a marca da filosofia de 

Heidegger está essencialmente ligada ao ato de questionar e de interrogar, 
sendo, portanto, nesse sentido profundamente educativa e formadora (Ibid., 

p. 18). 

 

 

Segundo este autor, o pensamento de Heidegger nos leva a “[...] assumir o caráter 

ontologicamente aberto da existência” (Ibid., p. 20), e a entender que “Sábio é aquele que 

corresponde ao que é o todo do ente. [Que] O saber filosófico nasce com essa atitude de ficar 

no espanto, cultivá-lo como advento de que o ente é no ser” (Ibid., p. 24). E nesse sentido, nos 

convoca “[...] a travar um diálogo com a filosofia, ou melhor, a pôr a filosofia em diálogo” 

(Ibid., p. 25), pois, segundo Werle (2008), “[a]o introduzir o tema da filosofia no sentido da 

atitude que alicerça cada filosofia, Heidegger procura mostrar que o que interessa num 
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sistema filosófico é a postura do filósofo diante do ser do ente e não tanto os detalhes internos 

[...]” (Ibid., p. 27). Sônia Barreto Freire (2008), em A determinação ontológica do Mundo, 

destaca as diferenças entre a concepção ontológica aberta, representada por Heidegger, e 

aquela defendida por Kant: 

 

Kant considera um “escândalo da filosofia”, justamente o fato de ainda se 

admitir a existência somente a titulo de crença, e não se ter uma prova 
rigorosa, uma demonstração suficiente das coisas exteriores a nós. Ora, 

Heidegger também se refere ao “escândalo da Filosofia”, contudo 

distinguindo-se de Kant quanto ao fato que origina o escândalo. Para 
Heidegger, o escândalo se instaura quando se admite a suposta necessidade 

de sempre se buscar ainda uma prova da existência do mundo (FREIRE, 

2008, p. 111, grifos do autor) 
 

 

Percebe-se que para a concepção realista da existência, existem dois eventos definidos 

e separados, que parecem dividir o sujeito cognoscente: primeiro o sujeito decide sobre aquilo 

que deve ser conhecido e só depois o sujeito – do qual aquele primeiro parecia ser apenas uma 

parte – está liberado para conhecer. Na verdade, a separação sujeito e objeto só encontra 

espaço quando consideramos esta possibilidade. O penso, logo existo cartesiano parece ter 

sido a formalização do nascimento dessa suposta dualidade. Naquele novo entendimento que, 

diríamos, surge a partir do século XIX, do qual, Heidegger é representante, não se considera 

que há essa separação entre o sujeito conhecedor e sujeito objetivante, mas apenas o ser 

humano em sua interação com o meio, sendo o conhecimento o testemunho deste acontecer. 

Um outro ponto a destacar é o fato de que no panorama heideggeriano, o ato de 

conhecer inclui conhecimentos, formas de conhecimento e de interação que habitualmente são 

considerados inferiores quando comparados com a ciência e a filosofia que lhe embasa: 

 

O pensamento nos chama a assumir seriamente a radicalidade e o vigor 
simbólico do dizer poético, que, como dizer “frágil”, resguarda a 

contingência humana diante do mais elevado e insere o homem em seu 

devido lugar, não como sujeito, mas como um ente solícito ao sagrado. A 
poesia aqui não significa um discurso frouxo e pouco rigoroso, e sim uma 

operação de imaginação e de produção divina e elevada de uma relação e de 

força junto às palavras, que abrigam a maneira como o homem existe no 
mundo” (WERLE, 2008, p. 28). 

 

 

Percebe-se que dentro desta concepção, o conhecimento passa a ser considerado como 

tudo aquilo que os grupos humanos, as pessoas, constituem na sua interação com o mundo. 
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O educador em ciências e o filósofo devem estar atentos a este novo entendimento 

acerca do conhecer, trazido por Heidegger, dentre outros, do contrário, continuarão a pensar 

que ensinam a verdade sobre o mundo. 

Em Paisagem criadora. Por que permanecemos na província? O filósofo alemão nos 

dá uma poética indicação do que considera ser a filosofia: 

     

Quando, na profunda noite de inverno, uma nevasca selvagem, com seus 

solavancos se move agitadamente em torno da cabana e tudo suspende e 
oculta, então chega a hora máxima da filosofia. Seu questionar tem de ser 

então simples e essencial. A elaboração de cada pensamento não pode ser 

senão duro e aguçado. O esforço da estrutura lingüística é como a resistência 

dos pinheiros que se elevam contra a tempestade. E a elaboração filosófica 
não decorre de uma ocupação lateral de uma pessoa esquisita. Ela se situa no 

centro do trabalho dos camponeses (HEIDEGGER, 2002 apud WERLE, 

2008, p. 30) 
 

 

 

 Como nos informa Edgar Lira (2008) em Heidegger e a Educação, não podemos 

continuar entendendo a prática educativa como sendo baseada apenas na transmissão de 

conhecimentos, mas desenvolver outra forma de interação entre aprendizes e professores, 

sendo que “[...] não pertence a tal mestria a posse de um saber certo de si, característico do 

„sabe-tudo‟ ou do „docente famoso‟. Mestre de verdade será quem tenha se exposto aos ventos 

do pensamento e aí aprendido o respeito, a escuta, a espera e o instante” (LIRA, 2008, p. 52 – 

53), pois, 

 

[n]a base da fenomenologia está o inacabamento, a incompletude que não 

quer dizer negatividade, mas somente possibilidade e modificação, o que 

exclui toda tentativa de prova da realidade, e elimina qualquer pressuposto 

“atemporal” fundante (FREIRE, 2008, p. 105, grifos do autor) 
 

 

  Também para este alemão, “[...] a partir de Descartes, o “eu”, o “ego” torna-se um 

sujeito preeminente, um sujeito „em relação ao qual todas as outras coisas se determinam 

como tais‟” (HEIDEGGER, apud RIBEIRO, 2008, p. 127) . Contrariamente a isso, 

 

[a]o reivindicar que a dimensão mais fundamental do existir humano não se 

assenta na representação de objetos e sim na compreensão pré-teórica e 

cotidiana, Heidegger desmonta o binômio sujeito-objeto como índice 
primevo para o entendimento das relações do homem com o mundo. Para 

ele, uma ciência do homem que tome tal binômio como algo inquestionável 

e elementar estará sempre deixando de contemplar o todo do Dasein 
(RIBEIRO, 2008, p. 133). 
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 Um ponto importante destacado por Heidegger é a questão de a técnica ter se tornado 

hegemônica nos nossos dias, a ponto de o conhecimento ser sinônimo daquilo que pode ser 

enumerado. Como bem coloca Wanderley Ferreira Jr. (2008) em A universidade na era da 

técnica – tarefas e desafios, amparado nas discussões trazidas por aquele filósofo: 

 

[...] o caráter radicalmente técnico de nossa época faz da universidade um 
dispositivo tecnológico semelhante a uma fábrica ou a uma agência 

prestadora de serviço, que privilegia em suas grades curriculares uma 

concepção meramente técnica e científica do mundo natural e humano. O 

pior é que nos iludimos de que, sob a mediação da técnica, podemos 
controlar e dispor da totalidade das coisas conforme nossa vontade. Ora, 

constataremos, com Heidegger, que a força que organiza isso tudo, 

conferindo coesão à sociedade, é uma vontade de potência cujo único 
objetivo, como já observou Nietzsche, seria seu próprio engrandecimento, ou 

seja, o aumento de seu próprio domínio sobre a realidade dos entes 

(FERREIRA JR., 2008, p. 226, grifos do autor). 
 

 

 Nesse sentido defende que se valorizem novas formas de conhecimento, produzidos 

“[...] não apenas através da ciência e sua insistência sobre o demonstrável, mas mediante uma 

relação realmente significativa e originária com um mundo reabitado pelo mistério” (Ibid., p. 

227), por acreditar que “[o] homem agora sente a necessidade urgente de situar-se no mundo 

que ele mesmo descreve” (Ibid., p. 234) já que “[a] ciência sempre procurou estabelecer um 

diálogo experimental com seu objeto, partindo do pressuposto de que conhecer é modificar” 

(Ibid., p. 234, grifos do autor). Segundo este autor, 

 

[a] primeira condição para se iniciar essa mudança em nossa forma de ser e 

estar no mundo consiste em promover o reconhecimento de outras formas de 

saber e narrativas soterradas ou marginalizadas pelo discurso demonstrável e 
controlável da ciência (Ibid., p. 245). 

 

 

  Acredita “[a]ssim, [que] o que estaria em jogo em nossa época seria a possibilidade da 

superação do caráter técnico-científico como única medida da habitação e da ação do homem 

no mundo” (HEIDEGGER apud FERREIRA JR., 2008, p. 248). Concordamos com o autor, 

 

[a] ciência emerge dessa degradação do mundo do Espírito em Inteligência 

instrumental, fragmentando-se numa multiplicidade de disciplinas que estão 

a serviço das profissões (HEIDEGGER, 1969). Assim, o espírito ao 
degradar-se nessa inteligência instrumental, que é “ensinada” em nossas 
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universidades, faz com que os rios, montanhas, florestas, mares, o solo, o ar 
e, principalmente, o homem, sejam convertidos em objetos disponíveis ao 

projeto de conquista e exploração incondicionada da técnica planetária 

(Ibid., p. 249). 
 

 

 Acerca desta questão da relação com a técnica, achamos conveniente a posição 

defendida por Lígia Saramago (2008), no texto Sobre a serenidade em Heidegger: 

“[p]odemos dizer „sim‟ à utilização inevitável dos objetos técnicos e podemos ao mesmo 

tempo dizer „não‟, impedindo que nos absorvam e, desse modo, verguem, confundam e, por 

fim, esgotem nossa natureza (Wesen)” (HEIDEGGER apud SARAMAGO, Ib., p. 174 – 175). 

  Analisemos alguns trechos de Ser e Tempo, uma das obras mais importantes de 

Heidegger (2009), onde se encontram referências ao que já foi tratado até o instante, como 

também outras questões. No trecho sobre a mundanidade do mundo, este filósofo defende que        

 

[n]em um retrato ôntico dos entes intramundanos e nem a interpretação 
ontológica do ser desses entes alcançariam, como tais, o fenômeno do 

„mundo‟. Em ambas as vias de acesso para o ser „objetivo‟ já se „pressupõe‟, 

de muitas maneiras, o „mundo‟ (HEIDEGGER, 2009, p. 111, grifos do 
autor).  

 

 

Nesse ponto, está reafirmando a sua concepção de que não há como se chegar ao mundo 

enquanto entidade externa essencial, nem àquilo que lhe pertenceria. Pelo simples fato de se 

estar inserido no mundo, portanto, não temos como saltar para fora e entender o mundo. É 

nesse ponto, como vimos já em um trecho acima, que nasce a discordância de Heidegger com 

o pensamento de Kant, por exemplo. 

 Heidegger coloca que a “„Mundanidade‟ é um conceito ontológico e significa a 

estrutura de um momento constitutivo de ser-no-mundo” (Ibid., p. 111). Perceba-se que a 

ontologia de que fala o filosofo é algo que nasce dos instantes, não algo que remete a uma 

realidade que está fora do tempo. É nesse sentido também que ele fala da presença: “Porque a 

presença é, ela possui o modo de ser da convivência. Esta não pode ser concebida como o 

resultado da soma de vários „sujeitos‟” (Ibid., p. 182, grifos do autor). Ou seja, não há como 

tratar da presença sem se estar presente, e, uma vez presente, já é. Como se pode perceber, 

essa concepção muda a noção de verdade, que instaura uma nova forma de entender a 

ontologia, como já tínhamos sinalizado: 
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O ser-verdadeiro (verdade) do enunciado deve ser entendido no sentido de 
ser-descobridor (N68). A verdade não possui, portanto, a estrutura de uma 

concordância entre conhecimento e objeto, no sentido de uma adequação 

entre um ente (sujeito) e um outro ente (objeto) (Ibid., p. 289, grifos do 
autor). 

 

 

 Portanto, se “[o]s fundamentos ontológico-existenciais do próprio descobrir é que 

mostram o fenômeno mais originário da verdade[,] [...] a presença é essencialmente 

„verdadeira‟. A presença é e está „na verdade‟” (Ibid., p. 291, grifos do autor). Heidegger 

analisa as concepções habituais de verdade frente a este novo entendimento, concluindo que: 

 

Verdade como abertura e ser-descobridor, no tocante ao ente descoberto, 

transforma-se em verdade como concordância entre seres simplesmente 

dados dentro do mundo. Com isso, fica demonstrado o caráter 
ontologicamente derivado do conceito tradicional de verdade (Ibid., p.296). 

 

 
Que se dêem “verdades absolutas”, isso pode ser comprovado de modo 

suficiente caso se consiga demonstrar que, em toda a eternidade, a presença 

foi e será. Enquanto não houver essa prova, a proposição será apenas uma 

afirmativa fantástica que não recebe nenhuma legitimidade apenas porque os 
filósofos geralmente nela acreditaram (Ibid., p. 298).  

 

 

Enfim, o pensamento deste filósofo nos traz o entendimento de que o Ser jamais se 

separa do Tempo, que “[...] no fundo, o termo cotidianidade nada mais pretende indicar do 

que a temporalidade que possibilita o ser da presença” (Ibid., p. 462), e que, principalmente: 

“A verdade não se deixa provar em sua necessidade, porque a presença não pode ser colocada 

para si mesma à prova” (Ibid., p. 300). 

 

4.1.3 – Pragmatismo, filosofia da linguagem e outras questões 

 

 A palavra pragmatismo surge como uma corrente filosófica que tem a linguagem 

como o fio condutor das práticas humanas. Nada escapa da linguagem; inclusive noções de 

verdade, segundo esta postura, são postulações valorativas na linguagem. Paulo Guiraldelli 

Jr., no seu livro Filosofia da Educação e Ensino, faz uma descrição das teorias pragmáticas e 

neopragmáticas, deflacionistas ou minimalistas – termos, todos, relacionados ao entendimento 

de que a verdade não pode ser entendida como algo fora da linguagem –, e seus primórdios, 

como as teorias correspondentista e coerentista. 
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 Esse educador fala do pensamento de Ramsey e seu modelo de escada valorativa, 

segundo o qual uma informação descrita por uma sentença é tão mais confiável, segura, 

quanto mais fortemente estiver relacionada a argumentos inquestionáveis. Nesse sentido, esse 

autor constrói o seguinte exemplo explicativo: 

 

Se eu digo para vocês “É verdade que além do amor não existe nada.” E 

outra pessoa diz, simplesmente, “Além do amor não existe nada.”, elas 
possuem lugares diferentes na “escada de Ramsey” [...] a diferença entre 

uma e outra é simplesmente que a que está mais acima na escada floreou 

mais o que queria dizer utilizando-se de uma palavra bem sucedida na nossa 
linguagem, que é a palavra “verdade” (GHIRALDELLI JR., 2000, p. 17 – 

18). 

 

 

 Logo, para o pragmatismo, a verdade se dá mediante um consenso valorativo. Dentro 

de um panorama rortyano, “[...] se quisermos investigar filosoficamente a verdade devemos 

investigar procedimentos humanos ordinários e deixar de lado a busca de uma definição final, 

metafísica e/ou epistemológica, a respeito da verdade” (Ibid., p. 52, grifos do autor). 

 O pensamento de Habermas tem a linguagem como algo importante, mas determina 

que há algo além da linguagem. Segundo este autor, nas palavras de Ghiraldelli Jr (2000), 

 

existindo uma comunidade lingüística qualquer, também existe 

filosoficamente, ao seu lado, uma comunidade lingüística ideal; nela, não há 
restrições de qualquer ordem ao entendimento da linguagem; todos dessa 

comunidade ideal se entendem intelectualmente e só fazem isso” (Ibid., p. 

62, grifos do autor) 

 

 

 Enfim, poderíamos dizer que, para Habermas, verdadeiro é diferente de justificado e 

que “justificado não é completamente diferente de verdadeiro, para Rorty” (Ibid., p. 63, grifos 

do autor). O debate entre Rorty e Habermas se torna um dos debates modernos mais vivos, 

digamos. Poderia se diz que 

 

[...] o alvo central da crítica rortyana é a concepção “correspondentista” da 

verdade, segundo a qual o pensamento deve “refletir” ou “representar”, 
fielmente, uma realidade totalmente objetiva. [...] Rorty quer deixar para 

trás, definitivamente, as metáforas visuais e especulares que sustentam o 

modo dominante de conceber o conhecimento, agora consideradas um 
emperramento para o pensamento, para a cultura e para a política (SOUZA, 

2005, p. 15). 
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Embora reconheça a contribuição do pensamento de Rorty à suas concepções 

filosóficas concordamos que “Habermas não quis abrir mão, entretanto, do papel, da filosofia, 

de „guardiã da racionalidade‟, isto é, guardiã de alguns princípios racionais de validade 

universal [...]” (SOUZA, 2005, p. 17). 

 Nesse contexto, Habermas critica os relativistas, ao defender que “é difícil ver como se 

pode sustentar tal posição e, ao mesmo tempo, evitar os problemas, bem analisados, de 

relativismo auto-refutador (Feyerabend) ou de „positivismo feliz‟ (Foucault)” (Ibid., p. 73). A 

questão que ele não considera é o fato de pensarmos em domínios de realidade diversos, 

concepções de mundo paralelas e igualmente válidas, quando não se tem mais a noção de que 

há uma ordem privilegiada geral que abarca tudo que há no mundo – este entendimento está 

em concordância com aquele desenvolvido por Maturana (2001), sobre o qual comentaremos 

mais em detalhe ainda neste capítulo. Na nossa avaliação, só assim se poderá entender essa 

questão. Se surgem argumentos como os colocados acima, é porque ainda se está pensando 

desde a perspectiva, estrutura e racionalidade do modelo único de pensamento. 

É preciso que se entenda que quando falamos em igualmente válido, não o é por ter as 

mesmas prerrogativas diante de um “júri”, mas por serem formas que têm sentido no seu 

arrumar interno, mas que são diferentes umas da outras – quase com certeza incomensuráveis; 

mas, independente do fato de serem ou não epistemologicamente incomensuráveis, o que 

importa destacar aqui é que elas são diferentes entre si. É daí que surge a igualdade de estado, 

da diferença de concepções e visões de mundo. O que está em questão nesse entendimento 

não são as formas da organização, mas o fato de ser organização mesmo sendo inscritas em 

outras concepções. Veja, os parâmetros mudam. O que dá o mesmo status não são as 

entidades que o formam e que o constituem ou suas finalidades, mas o simples fato de 

existirem e possuírem organização e formas de entendimentos próprios. 

As concepções sobre o conhecimento, sobre a vida e as relações que ela comporta, 

representadas já por Nietzsche no século XIX e que ganha força daí em diante, não fazem 

parte de um empreendimento crítico inscrito nos fadados pilares modernos, platônicos. Mas, 

sim, constituem uma nova forma de entender em todos os sentidos, inclusive em relação à 

política, à forma de organização dos seres humanos em comunidade. A dificuldade de 

aceitação, compreensão, dessas novas formas de entendimento, como foi colocado por 

Nietzsche, talvez se deva à forte influência do cristianismo na cultura do Ocidente. 

 No entanto, para Habermas, “[a] adequação funcional do platonismo às circunstâncias 

atuais oferece legitimação suficiente para continuar com esse jogo de linguagem” (SOUZA, 

2005, p. 78). Expressa que, “[n]o que diz respeito ao realismo (interno), Rorty critica a 
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pressuposição de um mundo objetivo, que impõe certos constrangimentos às descrições do 

que acontece no mundo” (Ibid., p. 81). Vemos que a concepção realista está impregnada em 

toda a filosofia de Habermas. Acreditamos que o fato de não se acreditar que a realidade 

existe separada do intelecto humano – e que apenas através de determinados procedimentos 

poderemos atingir e descrever os acontecimentos internos do mundo –, não nos torna 

impossibilitados de conhecer nem de descrever os acontecimentos do mundo. Apenas, tem-se 

uma postura em relação ao conhecimento que considera sujeito e objeto em total interação, 

diferentemente da proposta realista. 

 Portanto, acreditamos que o pensamento de Rorty (2005) nos oferece uma imagem 

menos rígida acerca da verdade e do conhecimento enquanto algo generalizante. Reforçamos 

esta afirmação, por exemplo, com suas opiniões sobre o pensamento grego antigo clássico: 

 

Platão e o pensamento filosófico grego em geral consideram nossa 

habilidade para conhecer e, mais especificamente, para conhecer uma 

realidade não humana a potencialidade humana crucial. Os pragmatistas 

querem colocar a esperança social no lugar que o conhecimento tem 
tradicionalmente ocupado (RORTY, 2005, p. 88; grifos do autor; grifos 

sublinhados nossos). 

 
 

Considero o pensamento platônico e grego como dizendo em geral: „O 

conjunto de candidatos à verdade já está dado, e todas as razões que podem 

ser oferecidas a favor ou contra sua verdade já estão também dadas; tudo o 
que resta é concluir a argumentação sobre o assunto‟. [...] Mas tal definição 

será inútil quando começarmos a pensar que as linguagens e os candidatos à 

verdade estão num processo de mudança constante (Ibid., p. 96). 
 

 

 

E, de forma mais contundente, defendemos “[...] que podemos passar sem essa noção 

[de validade universal] e ainda assim ter uma noção suficientemente rica de racionalidade. [...] 

[Enquanto] Habermas pensa que ainda precisamos mantê-la” (RORTY, op. Cit. p. 90). Enfim, 

percebemos, assim como Wittgenstein (2005), que 

 

[...] o bem absoluto, se é um estado de coisas descritível, seria aquele que 
todo o mundo, independentemente de seus gostos e inclinações, realizaria 

necessariamente ou se sentiria culpado de não fazê-lo. Quero dizer que tal 

estado de coisas é uma quimera. Nenhum estado de coisas tem, em si, o que 
gostaria de denominar o poder coercitivo de um juízo absoluto 

(WITTGENSTEIN, 2005, p. 219, grifos nossos). 
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 O que não significa, de forma alguma, a impossibilidade de conhecer; apenas está se 

dizendo que a pretensão do conhecimento racional, expressado através da linguagem etc., em 

considerar-se superior, especial, privilegiado, na verdade trata-se de juízo de valor, 

componente eminentemente humano, que não se justifica em outra esfera que não a do poder 

(WITTGENSTEIN, 2005). 

  Enfim, “[a]s convenções lingüísticas estão ancoradas em padrões de atividade coletiva 

– „formas de vida‟, segundo Wittgenstein” (PALÁCIOS, 1994, p. 186). O que possibilita 

entender que “[d]e acordo com a perspectiva de Wittgenstein, ancorar o significado das 

palavras em processos mentais de apreensão do mundo externo conduzia a raciocínio circular 

inexpressivo” (Ibid., p. 187). 

 Isso demonstra que, “[r]ecusando as explicações psicológicas então em voga para o 

problema do significado, Wittgenstein sustenta que o significado de uma palavra se radica 

exclusivamente no uso” (PALÁCIOS, op. Cit., p. 188). O que não descarta a possibilidade do 

significado ter um caráter simbólico, poético, referente ao espírito, mas vai de encontro, sim, 

a uma concepção psicológico-biológico-mental, segundo a qual as informações vão sendo 

inscritas numa entidade quase material, que seria a mente. 

Logo, pelo que é colocado, concordamos também que “[o]s jogos de linguagem só se 

tornariam compreensíveis quando percebidas as suas conexões com „formas de vida‟ [...] [o 

que os torna], portanto, construções lingüísticas em aberto” (Ibid., p. 188 – 189). 

Este entendimento nos leva a considerar, ainda, como forma de ampliar o debate 

acerca da linguagem, à análise do pensamento de Hans-Georg Gadamer efetuada por Nadja 

Hermann. A hermenêutica de Gadamer, segundo ela, “[t]rata-se de um esforço para 

demonstrar que o conhecimento não é fruto de pura subjetividade transcendental, mas se dá na 

historicidade e na linguagem” (HERMANN, 2002, p. 41 – 42). Sendo “[...] ilusório o ideal de 

transparência plena do sujeito no processo de conhecimento, como também o ideal de 

conhecimento pleno dos acontecimentos históricos, como pretendia o historicismo moderno” 

(Ibid., p. 43). 

 Hermann declara que 

 

[a] pré-compreensão e a historicidade constituem o pressuposto da 
interpretação, que Gadamer toma da estrutura circular da compreensão 

heideggeriana. Essa estrutura não pode ser descrita pelas categorias 

epistemológicas do sujeito e do objeto, uma vez que a compreensão do ser 
não é a compreensão do objeto e nada compreendemos se compreendemos a 

totalidade. O que aparece como objeto é o que deixamos aparecer, o que 

vem à luz (Ibid., p. 44, grifos nossos). 
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Segundo esta concepção – que vai totalmente de encontro ao entendimento instaurado 

com a modernidade, por entender contexto e conhecimento como entidades 

intercomunicáveis, considerando que quem conhece interfere no conhecido: 

 

Não estamos diante da situação, estamos no seu interior, portanto não 

podemos ter um saber objetivo sobre tal situação. Trata-se de um processo 
interminável, pois „ser histórico quer dizer não se esgotar nunca em saber-se‟ 

(GADAMER, 1992, p. 372, apud HERMANN, p. 49, grifos nossos). 

 

 

 Isto tudo nos faz entender, através do pensamento de Nadja Hermann, que 

 

 [a] tese desenvolvida por Gadamer é a de uma ontologia lingüística em 

oposição a uma interpretação antropocêntrica da linguagem, que a reduz a 
um instrumento do pensamento. [...] Por isso, para Gadamer, a linguagem é a 

marca da finitude humana. Ela não é só um recurso a mais entre outros, mas 

toda nossa orientação no mundo está estruturada lingüisticamente. [...] A 
linguagem é o meio pelo qual se efetiva o entendimento a respeito de algo 

(Ibid., p. 62, grifos nossos). 

 

 

Reforçando, portanto, uma imagem, digamos, social do conhecimento, que propõe o 

entendimento de que “[a] linguagem não é um meio nem uma ferramenta” (GADAMER, 

1992, p. 147, apud HERMANN, p. 65). (Estas interpretações também são oferecidas, embora 

por outras vias – não linguísticas nem filosóficas –, pelo biólogo chileno Humberto Maturana, 

que argumenta que as explicações, inclusive as científicas, são reformulações da experiência, 

conforme analisaremos na seção 4.5.). 

Como resposta a uma suposta indagação feita acerca das teses wittgensteinianas, em 

defesa da existência de uma mente que se autoprocessa, Hermann argumenta, de modo claro e 

contundente, que “[o] limite do convencionalismo aponta que não se pode alterar, de modo 

arbitrário, o significado das palavras dentro da linguagem. É o caso da língua entre as crianças 

e os amantes, que se estabelece na cristalização de um hábito lingüístico” (Ibid., p. 66), 

reforçando o entendimento de que a linguagem é produto da interação, não criação de uma 

entidade totalmente subjetiva. 

A autora deixa claro que este entendimento de forma alguma tende a um relativismo 

total ou auto-refutador, pois considera que  
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[a] multiplicidade de acepções de mundo não significa relativização, mas, ao 

contrário, o que o mundo é não se distingue das acepções que dele se 
oferecem. Como ilustração disso, Gadamer oferece o belo exemplo do pôr-

do-sol: a introdução de outro saber, como a explicação copernicana do 

cosmos, não impede que para nós o sol se ponha. A nossa maneira de falar 
expressa nossa aparência do real, mesmo quando temos a compreensão 

racional de que no mundo as coisas ocorrem ao inverso. O que atua aqui é a 

linguagem e sua possibilidade de conciliar as compreensões estratificadas 
da vida. Mesmo com os olhos da razão científica, não podemos anular a 

aparência natural, pois a verdade científica é relativa a certo comportamento 

frente ao mundo e não pode pretender considerar todo o nosso 

comportamento. É nesse todo da linguagem que a aparência pode encontrar 
tanta legitimação quanto a ciência (Ibid., p. 69 – 70, grifos nossos). 

 

 

 Acerca do que ela coloca, consideramos que o mundo se estrutura pela linguagem 

numa interação entre o ser humano e o mundo. Ou seja, acreditamos que a compreensão do 

mundo é um acontecimento gerado pelo contato com a experiência, e que este momento não 

pode ser comparado com outro, pois aquele instante e impressão são únicos, no sentido de que 

nascem dessa interação – não fazendo sequer sentido comparar conhecimentos, pois não 

haveria um padrão a ser seguido. Nesse sentido, não concebemos que exista uma separação 

entre aparência e realidade, mas consideramos, sim, que a interação faz surgir um certo 

conhecimento, representado, caracterizado e transmitido através da linguagem. Isto não tem 

nenhuma relação com relativismo auto-refutador. Este se instauraria apenas se, ao considerar-

se que existe uma verdade, uma explicação padrão e absoluta para um determinado fenômeno, 

se considerasse também que qualquer explicação dada para o referido fenômeno teria esse 

caráter de verdade. No entendimento que temos, de que o conhecimento é gerado mediante 

uma caminhada, uma interação do ser humano com o mundo, não faz sentido falar em auto-

refutação, porque não se está classificando em verdades e não-verdades ou meias-verdades, 

mas em sendo. 

 Logo, não concordamos com o que a citação acima deixa transparecer – mesmo que 

muito possivelmente não tenha sido intencional por parte da autora – que os comportamentos 

e entendimentos da vida diária devem ser considerados apenas porque estão inseridos na 

linguagem – sendo, no final das contas, aparência –, enquanto que o conhecimento científico é 

que detém a essência das coisas (o real). Não consideramos que a ciência esteja acima da 

linguagem, mas que é um empreendimento humano como os demais e que, como todos, é 

definido em termos de linguagem, de vocábulos ou signos articulados sintaticamente para 

expressar seus entendimentos. Direcionando-se ao exemplo exposto na citação, diremos que, 
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para uma experiência do mundo, o Sol se põe no horizonte, para outra, baseada em 

procedimentos que caracterizam outra concepção de realidade, o movimento se deve à Terra e 

não ao Sol. Para momentos (de domínios de realidade e epistemologias) diferenciados, 

explicações diferentes. 

Defendemos, portanto, concordando neste ponto com Hermann, que “[...] o mundo é 

mundo não só pelo que a linguagem dá acesso, mas linguagem só tem sua verdadeira 

existência pelo fato de que nela se representa o mundo” (Ibid., p. 68). Ou seja, a linguagem 

não é um duto nem instrumento que liga o ser ao mundo – mesmo que as relações daquele 

com este sejam estabelecidas e comunicadas com base em conceitos, experimentos e “sondas” 

desenhados e realizados no domínio de realidade das explicações científicas, para rastrear, 

confirmar ou refutar previsões construídas no âmbito da linguagem própria daquele domínio –

, mas uma forma de inscrição do mundo, uma forma de codificar, representar o mundo e que 

estas representações são parte integrante do sujeito – e da cultura – que as constrói. 

 De uma forma consistente, esta autora também analisa a pretensão de universalidade 

da hermenêutica. Como forma de justificar, aliás, evidenciar, uma tese, a autora recorre ao 

caráter holístico dessa concepção, considerando que “[n]ós não temos autodomínio sobre a 

linguagem: vivemos a partir do diálogo e dentro dele. [Assim,] [n]enhuma palavra dá conta do 

que somos e isso se relaciona com a nossa finitude” (Ibid., p. 75). 

Ou seja, a universalidade da hermenêutica vem justamente do fato de que o mundo nos 

vem pela interação, e que não há nada além desse processo, e com isso estamos de acordo. 

 

 

4.2  A ANÁLISE DO PODER E A ARQUEOLOGIA DO SABER POR MICHEL  

       FOUCAULT: VERDADE, PODER E SI  

 

 O pensamento deste francês  vai à esteira destas ideias e filósofos revisionistas. Ao 

analisar o Poder e sua Microfísica, ou seja, sua dispersão no corpo social, e propor a 

Arqueologia do saber, Foucault escreve um capítulo importante da história do pensamento do 

século XX. Não que esse pensamento seja detentor de algo absoluto, até porque, a marca de 

seu pensamento é a desconstrução da verdade e da certeza, negando que haja um discurso que 

possa ser creditado como universal. Num texto intitulado Ver, poder e si, integrante do livro 

Ditos e Escritos, ele declara que seu papel 
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consiste em mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que 
pensam; que elas tomam por verdade, por evidência alguns temas que foram 

fabricados em um momento particular da história; e que essa pretensa 

evidência pode ser criticada e destruída (FOUCAULT, 1994, p. 2 do texto 
disponível na internet)  

 

Como ele mesmo diz, em primeira pessoa, suas análises evidenciam “[...] o caráter 

arbitrário das instituições e nos mostram qual é o espaço da liberdade que ainda dispomos e 

que mudanças podemos ainda efetuar” (Ibid., p. 3). Ao defender que “todo mundo age e pensa 

ao mesmo tempo” (Ibid., p. 7), acredita que não existe “ruptura entre a história social e a 

história das idéias” (Ibid., p. 7). 

Afinamo-nos com este entendimento. Não concebemos entender que a ideias surjam 

sem pretensão, do acaso em relação às tensões sociais, mas que são em todo o seu curso 

repletas de uma certa intencionalidade que as constituem. 

Michel Foucault admite que seu pensamento tem uma forte ligação com o pensamento 

de Heidegger e principalmente de Nietzsche, inclusive sobre o desprendimento deste último 

em relação aos dogmatismos e às pretensões de universalismo da filosofia e do pensamento 

(Cf. FOUCAULT, 1986). Para ele, 

 

[l]iberar-se a si mesmo da filosofia implica necessariamente uma similar 

falta de consideração. Não se pode sair dela fincando-se dentro dela, 

refinando-a tanto quanto possível, dando voltas ao redor dela com o próprio 
discurso (FOUCAULT, 1986, p. 6 do texto disponível na internet).  

 

 

 O pensamento deste francês, semelhantemente ao do Nietzsche, pretende chamar o ser 

humano à vida, de forma a participar ativamente e deixar de acreditar em soluções externas ao 

ser. Neste ponto, assume sobremaneira a sociabilidade do viver humano como composta de 

constante atividade, vigilância e discernimento. No livro Microfísica do poder, declara que 

“[a] história não tem „sentido‟, o que não quer dizer que seja absurda ou incoerente. Ao 

contrário, é inteligível e deve poder ser analisada em seus menores detalhes, mas segundo a 

inteligibilidade das lutas, das estratégias, das táticas” (FOUCAULT, 2007, p. 5), expondo o 

que será o seu intento em toda a obra. Defende que 

 

[o] que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente 
que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 

permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-

se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social 
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muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. [...] 
As monarquias da Época Clássica não só desenvolveram grandes aparelhos 

de Estado – exército, polícia, administração local – mas instauraram o que se 

poderia chamar uma nova “economia” do poder, isto é, procedimentos que 
permitem fazer circular os efeitos de poder de forma ao mesmo tempo 

contínua, ininterrupta, adaptada e “individualizada” em todo o corpo social 

(Ibid., p. 8). 

 

 

E destaca, nesse sentido, que “[a] verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a 

múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder” (Ibid., p. 12), que,  

 

[e]m nossas sociedades, a “economia política” da verdade tem cinco 

características historicamente importantes: a “verdade” é centrada na forma 

do discurso científico e nas instituições que o produzem; está submetida a 
uma constante incitação econômica e política (necessidade de verdade tanto 

para a produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, de várias 

formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos 
aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é 

relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é 

produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de 

alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército, 
escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de 

confronto social (as lutas “ideológicas”) (Ibid., p. 13, grifos nossos). 

 

 

 

Ao afirmar que a verdade não é “„o conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a 

fazer aceitar‟, mas o „conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso 

e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder‟” (Ibid., p. 13), Foucault lhe confere 

historicidade, temporalidade, dinamismo, entendendo que a verdade é uma conjuntura 

procedimental. Declara, também, que “[é] preciso pensar os problemas políticos dos 

intelectuais não em termos de „ciência/ideologia‟, mas em termos de „verdade/poder‟” (Ibid., 

p. 13), o que coloca a ciência na discussão, não a considerando como algo isento, que apenas 

sofre “ataques” de ideologia ou é “usada” para fins ideológicos, mas uma atividade que possui 

contradições internas, que cria suas verdades à custa de argumentação, convencimento e jogo 

de poder, como todos os demais discursos – sobre isso veremos também, a seguir, as 

colocações de Collins e Pinch (2003), Bruno Latour (2000) e Paul Feyerabend (2007). Ainda 

nessa problemática, Foucault critica o progresso e a linearidade histórica, ao declarar que 

 
[a] humanidade não progride lentamente, de combate em combate, até uma 

reciprocidade universal, em que as regras substituiriam para sempre a guerra; 

ela instala cada uma de suas violências em um sistema de regras, e prossegue 
assim de dominação em dominação. [...] E [que] a genealogia deve ser a sua 

história [da humanidade]: história das morais, dos ideais, dos conceitos 
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metafísicos, história do conceito de liberdade ou da vida ascética, como 
emergências de interpretações diferentes. Trata−se de fazê-las aparecer 

como acontecimentos no teatro dos procedimentos (Ibid., p. 25 – 26, grifos 

nossos). 

 

 

 Um conceito muito presente no pensamento de Foucault é o de arqueologia, que 

permeia a obra A arqueologia do saber. Neste livro o autor retoma a discussão acerca da 

história, como também relaciona todos os seus entendimentos acerca do poder ao 

entendimento do surgimento de sistemas de saberes, formalizados ou não. Ainda sobre a 

história, o arqueólogo coloca que   

 

[é] preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante 

muito tempo e pela qual encontrava sua justificativa antropológica: a de uma 
memória milenar e coletiva que se servia de documentos materiais para 

reencontrar o frescor de suas lembranças; ela é o trabalho e a utilização de 

uma materialidade documental (livros, textos, narrações, registros, atas, 
edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes etc.) que 

apresenta sempre e em toda a parte, em qualquer sociedade, formas de 

permanências, quer espontâneas, quer organizadas. O documento não é o 
feliz instrumento de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, 

memória; a história é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e 

elaboração à massa documental de que ela não se separa (FOUCAULT, 

2008, p.  7 – 8, grifos do autor).  
  

 

Com isso, o autor declara que sua obra “[...] se insere [...] no campo em que se 

manifestam, se cruzam, se emaranham e se especificam as questões do ser humano, da 

consciência, da origem e do sujeito” (Ibid., p. 18),  

 

[d]aí, a maneira precavida, claudicante deste texto: a cada instante, ele se 

distancia, estabelece suas medidas de um lado e de outro, tateia em direção a 
seus limites, se choca com o que não quer dizer, cava fossos para definir seu 

próprio caminho. A cada instante, denuncia a confusão possível. Declina sua 

identidade, não sem dizer previamente: não sou isto nem aquilo. Não se trata 

de uma crítica, na maior parte do tempo; nem de uma maneira de dizer que 
todo mundo se enganou a torto e a direito; mas sim de definir uma posição 

singular pela exterioridade de suas vizinhanças; mais do que querer reduzir 

os outros ao silêncio, fingindo que seu propósito é vão [...] (Ibid., p. 19, 
grifos nossos). 

 

 

 Esta citação esclarece aquilo que acreditamos ser o que de mais importante reside no 

pensamento de Foucault, que é busca pela possibilidade de considerar-se que se não há um 

discurso universal, que detém a verdade, o homem pode dar vazão a seus entendimentos 

genuínos, tornando-se vivo de fato. Contrariamente àqueles que vêm neste autor um niilismo 
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irreparável, como também em Nietzsche, ele confessa que seu intuito é “[...] tentar definir 

esse espaço branco de onde fal[a], e que toma forma, lentamente, em um discurso que 

s[e]nt[e] como tão precário, tão incerto ainda” (Ibid., p. 19). Onde “ainda”, neste sentido, não 

se configura numa crença no alcance do ideal e verdadeiro, mas o entendimento das 

limitações naturais do viver, acreditando que “[o] campo dos enunciados não é um conjunto 

de plagas inertes, escandido por momentos fecundos; é um domínio inteiramente ativo” 

(FOUCAULT, 2008, p. 164). 

Ainda acerca do discurso, acredita que  

 

é o caminho de uma contradição a outra: se dá lugar às que vemos, é que 
obedece à que oculta. [Que] [a]nalisar o discurso é fazer com que 

desapareçam e reapareçam as contradições; é mostrar o jogo que nele elas 

desempenham; é manifestar como ele pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou 

emprestar-lhes uma fugidia aparência (Ibid., p. 170 – 171).  
 

 

 Nesse sentido, passa a tratar do estudo do saber, da sua relação com a ciência, com a 

ideologia e o poder e muitas outras questões. Declara que “[a] arqueologia não descreve 

disciplinas. Estas, no máximo, em seu desdobramento manifesto, podem servir de isca para a 

descrição das positividades [...]” (Ibid., p. 200). Pois, considerando que as disciplinas são 

“[...] conjuntos de enunciados que tomam emprestado de modelos científicos sua 

organização” (Ibid., p. 200), isso restringiria o campo da arqueologia, que é o saber. Isto 

porque o saber  se configura num “[...] conjunto de elementos, formados de maneira regular 

por uma prática discursiva e indispensáveis à constituição de uma ciência, apesar de não se 

destinarem necessariamente a lhe dar lugar [...]” (Ibid., p. 204, grifos nossos), sendo algo bem 

mais abrangente. É importante também que se entenda desde já que  

 

[a]s formações discursivas não são, pois, as ciências futuras no momento em 

que, ainda inconscientes de si mesmas, se constituem em surdina: não estão, 
na verdade, em um estado de subordinação teleológica em relação à 

ortogênese das ciências (Ibid., p. 202). 

 

[Que] [a] prática discursiva não coincide com a elaboração científica a que 

pode dar lugar; o saber que ela forma não é nem o esboço enrugado, nem o 
subproduto cotidiano de uma ciência constituída. As ciências – pouco 

importa, no momento, a diferença entre os discursos que têm presunção ou 

status de cientificidade e os que apresentam realmente seus critérios formais 
– aparecem no elemento de uma formação discursiva, tendo o saber como 

fundo (Ibid., p. 206). 
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 Ou seja, as práticas discursivas geram o saber que pode gerar ou não uma ciência (em 

afinidade à linha argumentada, por exemplo, por Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Rorty, 

como vimos acima), pois “[h]á saberes que são independentes das ciências (que não são nem 

seu esboço histórico, nem o avesso vivido); mas não há saber sem uma prática discursiva 

definida, e toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma” (Ibid., p. 205). 

Deixe-se claro que o fato de não gerar uma ciência não diminui os outros diversos saberes, 

simplesmente os seus critérios de formalização são outros. E ainda, concordando com 

Foucault, destacar que 

 

[o] saber não é o canteiro epistemológico que desapareceria na ciência que o 
realiza. A ciência (ou o que passa por tal) localiza-se em um campo de saber 

e nele tem um papel, que varia conforme as diferentes formações discursivas 

e que se modifica de acordo com suas mutações (FOUCAULT, 2008, p. 

206). 
 

 

 Segundo este autor, podemos ainda perceber nas práticas discursivas, o que chama de 

positividades, que são as “[...] regras [segundo as quais] uma prática discursiva pode formar 

grupos de objetos, conjuntos de enunciações, jogos de conceitos, séries de escolhas teóricas” 

(Ibid., p. 203) (nesta direção, veja também as análises de Collins e Pinch (2003) e Latour 

(2000), abaixo). Deixa claro também, que 

 

[o]s territórios arqueológicos podem atravessar textos “literários” ou 
“filosóficos”, bem como textos científicos. O saber não está contido somente 

em demonstrações; pode estar também em ficções, reflexões, narrativas, 

regulamentos institucionais, decisões políticas (Ibid., p. 205). 

 

 

 Ao analisar a história, e em especial a história da ciência, Michel Foucault critica – o 

que também já chamamos a atenção neste trabalho – a história como análise do passado em 

comparação com o presente, por acreditar que 

 

[...] essa descrição toma por norma a ciência constituída; a história que ela 

conta é necessariamente escandida pela oposição verdade e erro, racional e 

irracional, obstáculo e fecundidade, pureza e impureza, científico e não 

científico. Trata-se de uma história epistemológica das ciências (Ibid., p. 
213, grifos do autor).  
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 Tal análise histórica é exemplificada pelo autor como sendo aquela feita por G. 

Bachelard e G. Canguilhem. Ao lado da “[...] análise recorrencial[,] que só pode ser feita no 

interior de uma ciência constituída” (Ibid., p. 212, grifos do autor), a história epistemológica 

das ciências se apresenta como algo que é feito de forma a justificar aquilo que hoje é tido 

como aceito e considerado superior pela maioria. Diferentemente destes, Foucault propõe a 

história arqueológica, destacando que 

 

[n]esse nível, a cientificidade não serve como norma: o que se tenta revelar, 

na história arqueológica, são as práticas discursivas na medida em que dão 

lugar a um saber, e em que esse saber assume o status e o papel de ciência. 
Empreender nesse nível uma história das ciências não é descrever formações 

discursivas sem considerar estruturas epistemológicas; é mostrar como a 

instauração de uma ciência, e eventualmente sua passagem à formalização, 

pode ter encontrado sua possibilidade e sua incidência em uma formação 
discursiva e nas modificações de sua positividade (Ibid., p. 213, grifos do 

autor).  

 

 

 Ou seja, a história arqueológica, diríamos, tem um caráter externalista, enquanto as 

demais citadas são basicamente representantes de um enfoque internalista de conceber o 

conhecimento e, em especial, a ciência. E no sentido de analisar o que faz uma teoria se tornar 

o que é, mediante suas práticas discursivas, Foucault propõe o conceito de episteme, como 

sendo 

 

[...] o conjunto das relações que podem unir, em uma dada época, as práticas 
discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas, a ciências, 

eventualmente a sistemas formalizados; o modo segundo o qual, em cada 

uma dessas formações discursivas, se situam e se realizam as passagens à 
epistemologização, à cientificidade, à formalização; [...] A episteme não é 

uma forma de conhecimento, ou um tipo de racionalidade que, atravessando 

as ciências mais diversas, manifestaria a unidade soberana de um sujeito, de 
um espírito ou de uma época; é o conjunto das relações que podem ser 

descobertas, para uma época dada, entre as ciências, quando estas são 

analisadas no nível das regularidades discursivas. [...] No enigma do 

discurso científico, o que ela põe em jogo não é o seu direito de ser uma 
ciência, é o fato de que ele existe. E o ponto onde se separa de todas as 

filosofias do conhecimento é que ela não relaciona tal fato à instância de 

uma doação originária que fundaria, em um sujeito transcendental, o fato e o 
direito; mas sim aos processos de uma prática histórica (Ibid., p. 214 – 215, 

grifos do autor). 

 

 

 Após tratar da questão do saber, das práticas discursivas que o permeiam e constituem 

e como se dá a epistemologização dos conceitos, Foucault decide tratar de uma questão que 
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surge devido às colocações feitas por ele em todo o seu tratado: “[...] a arqueologia só se 

ocupa das ciências e nunca passa de uma análise dos discursos científicos?” (Ibid., p. 218, 

grifos nossos). Acerca disso, responde “duas vezes não” (Ibid., p. 218). Isto é uma evidência 

de que seu trabalho tem uma abrangência bem maior do que comumente se discute, pois 

acaba por propor que a ciência é apenas uma das formas de saber, podendo, a arqueologia, se 

ocupar também de outros conhecimentos. Ou seja, para esse pensador, 

 

[o] que a arqueologia tenta descrever não é a ciência em sua estrutura 

específica, mas o domínio, bem diferente, do saber. Além disso, se ela se 

ocupa do saber em sua relação como as figuras epistemológicas e as 
ciências, pode, do mesmo modo, interrogar o saber em uma direção diferente 

e descrevê-lo em um outro feixe de relações. A orientação para a episteme 

foi a única explorada até aqui. A razão disso é que, por um gradiente que 

caracteriza, sem dúvida, nossas culturas, as formações discursivas não param 
de se epistemologizar. [...] Mas esse é apenas o ponto preferencial da 

abordagem; não é um domínio obrigatório para a arqueologia (Ibid., p. 218 – 

219, grifos do autor). 

 

 

 A parte conclusiva do livro é composta por algumas arguições anônimas em relação 

aos temas discutidos pelo autor em todo o texto, como a relação entre conhecimento e sujeito, 

consciência e etc. Uma das questões que surge quando se lê o texto de Foucault poderia ser 

colocada, como o é, da seguinte forma: 

 

[...] qual é, então, o título de seu discurso? De onde vem e de onde poderia 

exercer seu direito de falar? Como poderia legitimar-se? Se você não fez 
nada além de uma análise empírica consagrada ao aparecimento e à 

transformação dos discursos, se você descreveu conjuntos de enunciados, 

figuras epistemológicas, as formas históricas de um saber, como pode 

escapar à ingenuidade de todos os positivismos? Como sua empresa poderia 
valer contra a questão da origem e o recurso necessário a um sujeito 

constituinte? [...] Em uma palavra, que são eles [os discursos]: história ou 

filosofia? (Ibid., p. 229 – 230). 

 

 

As respostas de Foucault a esses questionamentos resumem todo o seu anseio 

enquanto um pensador crítico em relação ao realismo e a uma possível conexão absoluta do 

discurso com a realidade a que se reporta:  

 

[...] meu discurso, longe de determinar o lugar de onde fala, evita o solo em 

que se poderia apoiar. É um discurso sobre discursos, mas não pretende 
neles encontrar uma lei oculta, uma origem recoberta que só faltaria libertar; 
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não pretende tampouco estabelecer, por si mesmo e a partir de si mesmo, a 
teoria geral da qual eles seriam os modelos concretos. Trata-se de 

desenvolver uma dispersão que nunca se pode conduzir a um sistema único 

de diferenças, e que não se relaciona a eixos absolutos de referência; trata-
se de operar um descentramento que não permite privilégio a nenhum 

centro. Tal discurso não tem por papel dissipar o esquecimento, reencontrar 

no âmago das coisas ditas, e onde elas se calam, o momento de seu 

nascimento (quer se trate de sua criação empírica ou do ato transcendental 
que lhes dá origem); não tenta ser recolhimento do originário ou lembrança 

da verdade. [...] Se a filosofia é memória ou retorno da origem, o que faço 

não pode, de modo algum, ser considerado como filosofia, e se a história do 
pensamento consiste em tornar a dar vida a figuras semi-apagadas, o que 

faço não é, tampouco, história (Ibid., p. 230 – 231, grifos nossos). 

 

 

Talvez tenham sido principalmente estas colocações presentes no trecho acima, ou 

similares, que motivaram muitos estudiosos, dentre os quais estão, inclusive, aqueles de que 

trataremos no capítulo seguinte, a verem Foucault como um relativista extremista. Gostaria de 

me deter um pouco acerca deste ponto, evidenciando a discordância com este entendimento. 

Como Foucault mesmo fala em vários trechos desta obra que ora analisamos e de muitas 

outras, sua intenção é “libertar a história do pensamento de sua sujeição transcendental 

(Ibid., p. 227, grifos nossos). Não quer dizer que com isso está negando o discurso, mas sim 

que esse discurso tenha uma conexão com uma realidade absoluta e verdadeira.  

Acreditamos que uma coisa seja totalmente diferente da outra. Negar que existe uma 

consciência subjetiva à prova de erros que detém a verdade sobre o mundo e entender que o 

ato de conhecer é constituído por discursos, compostos por decisões, articulações e 

argumentações em favor daquilo que defende, não é ser niilista e adepto de um total 

relativismo, mas simplesmente mudar a forma como se entende o conhecimento e o ato de 

conhecer.  Como o autor mesmo deixa claro, mais uma vez se expressando em primeira 

pessoa: 

 

Trata-se de revelar as práticas discursivas em sua complexidade e em sua 

densidade; mostrar que falar é fazer alguma coisa – algo diferente de 

exprimir o que se pensa, de traduzir o que se sabe e, também, de colocar em 
ação as estruturas de uma língua; mostrar que somar um enunciado a uma 

série preexistente de enunciados é fazer um gesto complicado e custoso que 

implica condições (e não somente uma situação, um contexto, motivos) e 
que comporta regras (diferentes das regras lógicas e linguísticas de 

construção); mostrar que uma mudança, na ordem do discurso, não supõe 

“idéias novas”, um pouco de invenção e de criatividade, uma mentalidade 
diferente, mas transformações em uma prática eventualmente nas que lhe são 

próximas e em sua articulação comum. Longe de mim negar a possibilidade 
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de mudar o discurso: tirei dele o direito exclusivo e instantâneo à soberania 
do sujeito (Ibid., p. 234). 

 

 
 

Nesse ponto, realmente fica muito clara a conexão do seu pensamento com aquele 

herdado de Nietzsche e Heidegger. Assim como estes, a intenção de Foucault é mostrar que o 

ser humano é maior que o discurso, que este não pode dominá-lo, como se fosse algo 

impessoal, verdadeiro e transcendente. Deve-se ser sempre crítico em relação a tal construção. 

E, para finalizar, estamos ainda em acordo com Foucault quando ele diz: 

 

[o] discurso não é a vida: seu tempo não é o de vocês; nele, vocês não se 
reconciliarão com a morte; é possível que vocês tenham matado Deus sob o 

peso de tudo que disseram; mas não pensem que farão, com tudo o que vocês 

dizem, um homem que viverá mais que ele (Ibid., p. 236). 

 

 

4.3  INSTITUIÇÕES, CULTURAS, HISTÓRIA E FORMAS DE CONHECER À LUZ DA     

       SOCIOLOGIA E DA ANTROPOLOGIA 

  

Essa mudança que a pós-modernidade opera nas concepções modernas de entender 

produzirá um novo panorama acerca das sociedades, emergindo um entendimento 

multicultural e revisionista acerca das teorias históricas, sociológicas e epistemológicas. 

Milton Santos, ao analisar a questão do território e demais mudanças ocorridas com a 

modernidade, declara que “[a] vida assim realizada por meio dessas técnicas é, pois, cada vez 

menos subordinada ao aleatório e cada vez mais exige dos homens comportamentos 

previsíveis. [...] Daí o desencantamento progressivo do mundo” (SANTOS, 2006, p. 63). Ao 

analisar a globalização, este geógrafo brasileiro conclui que esse acontecimento gerou 

perversidades, embora se mostre como fábula. O poderio do dinheiro e da informação, 

amparados na ciência e na tecnologia, teriam destruído culturas, fragmentado territórios e 

conferido ao mundo uma única forma de pensar, entender, conceber e se relacionar. 

  Ou seja, vivemos numa época na qual a institucionalização se revela como sendo uma 

de suas principais características. Muitas vezes tais instituições aparecem e se fazem impor 

como inevitabilidade e/ou algo que escapa da nossa compreensão, sendo consideradas 

entidades de discussão, como se existissem por si mesmas, de forma autárquica.  

Recorreremos, acerca deste ponto, ao estudo intitulado Como as instituições pensam, feito por 

Mary Douglas. 
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 Com base nos trabalhos de Durkheim e Fleck, ela defende que as instituições não 

podem ter opiniões próprias (DOUGLAS, 2007, p. 23), discordando que uma comunidade 

principie por escolhas racionais, como também é descrente em relação a “[...] princípios extra-

racionais que produzem uma comunidade, em um ponto não especificado de uma escala que 

diminui [no sentido do tamanho da comunidade]” (Ibid., p. 41). Ou seja, segundo esta autora, 

não se pode dar um desconto à pequena escala como forma de definir a gênese da 

racionalidade nem de uma institucionalização primordial. 

Seu intuito principal é entender qual “[...] o papel desempenhado pela cognição na 

formação do laço social” (Ibid., p. 31). Nesse sentido, critica o funcionalismo porque acredita 

que em suas construções 

 

[...] não tinha lugar para a experiência subjetiva dos indivíduos, no sentido 

do querer e da escolha. [...] os indivíduos estão enredados na armadilha de 

um mecanismo complexo que eles não ajudam a construir [...] não existe 
possibilidade de explicar a mudança, a menos que ela venha de fora, como 

uma força coercitiva irresistível (Ibid., p. 44). 

 

 

 Tal crítica também é feita por Foucault (2008). Desde já, nos parece que de acordo 

com Douglas (op. Cit.), o grupo social comportaria tanto uma componente característica do 

grupo, como também subjetividades. Ou seja, para ela, “[a]o escolher participar desse bando 

idealista de irmãos, ninguém opta por todo um conjunto de comportamento e de crenças. Eles, 

porém, caminham juntos”  (Ibid., p. 51). 

 Nós reputamos grande importância a esse trabalho devido ao fato de ele mostrar as 

instituições como entidades cognitivas, que se fundamentam na analogia, conferem 

identidade, lembram e se esquecem, classificam e tomam decisões de vida e morte (Ibid., 

passim, grifos nossos). Ou seja, as instituições em suas práticas não podem se isentar das 

decisões que tomam, porque são formadas por pessoas. Por isso, a macro cognição dessas 

instituições é determinada pelos juízos daqueles que a compõem. A autora, seguindo esse 

raciocínio, chama a atenção para o fato de que os estudiosos da ciência desconsideram estes 

entendimentos: 

 

Os filósofos da ciência empenham-se muito em aprender a terminologia e as 

teorias da relatividade da física quântica [sic]. Eles, no entanto, prestam 
escassa atenção ao grupo social que é o portador de um estilo de 

pensamento. [...] Ao classificar as descobertas no campo da física ou da 

biologia como o principal objeto de sua pesquisa, os filósofos da ciência já 
adotaram uma teoria implícita do conhecimento (Ibid., p. 54, grifos nossos).  
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Douglas expõe que a instituição precisa de um princípio estabilizador, cuja função é 

possibilitar a “naturalização das classificações sociais” (p. 58). Isto seria conseguido através 

da analogia, que pode utilizar-se da natureza, da vida diária, do corpo etc. Ou seja, 

 

É necessário existir uma analogia por meio da qual a estrutura social de um 

conjunto fundamental de relações sociais será encontrada ou no mundo 
físico ou no mundo sobre natural ou na eternidade ou em qualquer outro 

lugar, contanto que não seja encarnada como um arranjo socialmente 

elaborado. Quando analogia é aplicada de um determinado conjunto de 

relações sociais a outro e vice-versa, e destes conjuntos à natureza, sua 
estrutura formal recorrente torna-se facilmente reconhecida e revestida de 

uma verdade que se autolegitima (Ibid., p. 58). 

   

 

Logo, “[a]o constituir sua versão da natureza, eles [os indivíduos] estão controlando a 

constituição de sua sociedade. Em resumo, eles estão construindo uma máquina de pensar e 

de tomar decisões de seu próprio interesse” (Ibid., p. 70). Dessa forma, “[...] [a] uniformidade 

não é uma qualidade que possa ser reconhecida nas próprias coisas; ela é conferida aos 

elementos dentro de um esquema coerente” (Ibid., p. 67). Nesse sentido, ela coloca que, do 

ponto de vista histórico, 

 

[o] esforço revisionista não objetiva produzir o nivelamento óptico perfeito. 

O espelho, caso a história o seja, distorce tanto após a revisão quanto o fazia 
antes. [...] Quando observamos mais de perto a construção do passado, 

verificamos que o processo tem muito pouco a ver com o passado e tudo a 

ver com o presente. As instituições criam lugares sombreados no qual nada 
pode ser visto e nenhuma pergunta pode ser feita. Elas fazem com que outras 

áreas exibam detalhes muito bem discriminados, minuciosamente 

examinados e ordenados. [...] Observar essas práticas estabelecerem 
princípios seletivos que iluminam certos tipos de acontecimentos e 

obscurecem outros significa inspecionar a ordem social agindo sobre as 

mentes individuais (Ibid., p. 75). 

 

 

 Sobre essas questões relacionadas à história – mesmo depois de tudo aquilo que foi 

discutido anteriormente através das análises arqueológicas de Michel Foucault – nos 

remetemos também ao livro A lógica da história das idéias, escrito por Mark Bevir. Segundo 

este autor, “[...] nossos conceitos se referem à realidade dentro de um contexto teórico” 

(BEVIR, 2008, p. 156). Ele considera que o conhecimento histórico depende de redes que têm 
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origem na tradição, mas que as explicações são feitas complementarmente à tradição, sendo, 

portanto, explicações acerca do que nos chega mediante nossas concepções de mundo. Sendo 

assim, ele nega a objetividade absoluta, pois  

 

[a] justificação do conhecimento não pode depender de sua relação com as 
coisas como elas são. Deve depender, ao contrário, da nossa identificação de 

uma prática pela qual podemos selecionar algumas crenças como sendo 

objetivas para nós (Ibid., p. 163).  
 

 

 Bevir reputa que o historiador não deve considerar que acontecimentos de uma mesma 

época podem ser colocados numa só categoria – porque isso reduziria a possibilidade de 

explicação, como se apenas a época determinasse o acontecimento –, nem que a história 

descobre as coisas tal como elas são. Lembrando as colocações feitas por Douglas (2007), e 

Foucault (2008), aquele autor defende que “[...] os historiadores das ideias [sic] devem 

explicar os objetos que postulam empreendendo reconstruções racionais, e não investigações 

científicas, do passado” (BEVIR, op. Cit. p. 240). 

 Esse autor confessa relação com o pensamento de Heidegger e do Wittgenstein tardio 

e do “pós-modernismo mais auto-consciente” (Ibid., p. 386). E fala que esses movimentos do 

século XX “[...] encaminharam-se, ou mesmo saltaram, para uma rejeição não apenas da 

experiência pura mas também da razão pura” (Ibid., loc. cit.). Deixemos a palavra com o 

autor: 

 

[O compromisso com a história das idéias] [l]evou-me a adotar uma análise 

antropocêntrica em contraste com seu relativismo cético e uma visão dos 

indivíduos mais como agentes racionais que como meros produtos de uma 

estrutura social determinante, de uma vontade inconsciente ou qualquer 
coisa do gênero. [...] Destarte, minha forma de justificação para a história 

das idéias abraçou uma crença na razão local ao mesmo tempo em que 

evitou postular uma razão pura ou verdade final. Rejeitei a idéia de uma 
razão pura negando que os historiadores pudessem ter certeza de uma 

verdade qualquer sobre o passado. [...] Mas defendi a idéia do raciocínio 

local argumentando que os significados históricos derivam das crenças de 

indivíduos reais e não de uma estrutura social (Ibid., p. 392 – 393). 

 

 

Nesta crítica ao pensamento unificador, mensageiro da verdade, Bevir expõe de forma 

enfática que “[o]s adoradores da ciência, que assimilam a história das idéias às ciências 

naturais, negam que objetos mentais requeiram uma forma de explicação diferente da que as 

ciências físicas exigem” (Ibid., p. 230), deixando claro, por exemplo, que o “[...] conceito 
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científico de causação não tem lugar na psicologia do folclore” (Ibid., p. 236). A menos que 

se queira impor aquela forma de ver, entender e codificar a esta. 

Essas questões acerca da antropologia, do folclore, e de suas formas explicativas, 

conectam-se ao trabalho de Joana Overing sobre culturas míticas, suas epistemologias e 

historicidades. Para a autora, “[...] decidimos se um povo é „histórico‟ ou „a-histórico‟ 

dependendo do conceito de história que adotamos” (Ib., 1995, p. 107). 

Ela inicia seu artigo O mito como história, com a frase: “Os Piaroa são apaixonados 

pela história” (Ibid., p. 107, grifos nossos). Faz isso como uma forma de chamar a atenção 

para o fato de que para aquele povo, “[o] tempo, tal como a historicidade, tem seu lado social” 

(Ibid., p. 109). E nesse ponto, ela trata logo de determinar que as epistemologias são diversas, 

embora alguns insistentemente afirmem o contrário: 

 

Do ponto de vista do cientista, os postulados indígenas a respeito da 

realidade são fantasmagóricos. Por exemplo: a idéia piaroa de que os 

animais vivem como seres humanos em seus lares primordiais do tempo 

mítico, debaixo da terra, certamente seria uma afronta à sensibilidade 
científica. Como o mundo que é apresentado pelos ciclos míticos é 

considerado fantástico pelos cânones dessa realidade, a mitologia dos povos 

indígenas é um equivoco (Ibid., p. 112).  
 

 

 

 Overing expõe sobre o materialismo e sua concepção de que há uma realidade única. 

Em seguida, ela reflete sobre o entendimento de pensadores como Gell, que defendem que a 

antropologia deve apenas descrever os acontecimentos e sendo restrito à filosofia conceituar e 

explicar. Nesse ponto, essa antropóloga evidencia que essa visão contribui para a separação 

entre natureza e cultura, ou cultura e realidade. Acerca dessa problemática, ela analisa os 

estudos de Shweder, para quem “[...] os antropólogos devem descartar a idéia ultrapassada de 

que existiria uma única realidade uniforme, e aceitar a coexistência de „mundos objetivos 

múltiplos‟” (Ibid., p. 115). Embora a antropologia tenha como tarefa principal o estudo de 

comunidades diversas e suas formas de vida, esse estudo muitas vezes é feito através de 

métodos e estratégias predefinidas, o que ocasiona uma perda em vários aspectos. É nesse 

sentido que entendemos a fala da autora. 

Ainda sobre a relação entre filosofia e sua metodologia, ela marca sua posição, 

entendendo que “[...] [os filósofos] descartaram o oral, o específico, o local e o temporal [...] 

[Ou seja,] [s]e a ciência moderna separou o fato do valor, a filosofia moderna fez o mesmo” 

(Ibid., p. 119 – 120). Para a autora, essa forma de entender ainda está presente, inclusive entre 

antropólogos que continuam a buscar uma verdade absoluta, dentro dos moldes positivistas. 
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Segundo essa antropóloga, o „realmente construído‟ determina um mundo, assim como 

ações e procedimentos. Ou seja, as narrativas míticas não servem apenas para nomear, 

explicar o surgimento da tribo, por exemplo, mas criam um espaço de movimentação e ação 

real. Ela nos exemplifica: “[d]entro da metafísica (e portanto da historicidade) dos Piaroa, o 

tempo tem um contexto, e como a natureza do tempo é contextual, não há nada de 

contraditório na idéia de que o tempo ora é linear, ora não” (Ibid., p. 130, grifos da autora). 

Em esteio, ela proclama que “[...] a antropologia tem como uma de suas preocupações 

centrais o poder do pensamento dos agentes enquanto seres sociais e morais, e não enquanto 

físicos” (Ibid., p. 132, grifos da autora). Isso porque o tempo está relacionado ao mito, ao 

ritual, que é eminentemente social, em vez de físico. 

Além desse tipo de pensamento, que chamo revisionista, que discute a modernidade e 

mostra as diversas formas de conhecer, que acaba sendo a maior crítica ao pensamento 

fragmentado moderno, surgem propostas como as de Michel Maffesoli. Poderíamos chamar 

estas de sociologia do cotidiano, do tempo vivido, da vida, como ele mesmo diz.  

Ele defende “um discurso paradoxal”, por achar que “[o] saber ligado à „razão 

instrumental‟ é um saber ligado ao poder” (MAFFESOLI, 2005, p. 14). Segundo ele, 

 

[a]ssim como observa Marguerite Yourcenar, “os filósofos submetem a 
realidade – de modo a poderem estudá-la pura – aproximadamente às 

mesmas transformações a que o fogo ou o pilão submetem o corpo: nada, de 

um ser ou de um fato tais como os conhecemos, parece subsistir nesses 

cristais ou nessa cinza (Memórias de Adriano) (Ibid., p. 17). 
 

 

 

Poeticamente – que, aliás, é uma das formas de conexão possíveis –, Maffesoli 

defende “[a]lgo como uma sociologia da carícia, sem mais nada a ver com o arranhão 

conceptual” (Ibid., p. 19). Ele argumenta em favor de um retorno ao conhecer imaginativo, 

subjetivo, por acreditar que 

 

Totalmente outro é o caminhar incerto do imaginário. Isso culmina num 

saber raro; um saber que, ao mesmo tempo, revela e oculta a própria coisa 

descrita por ele; um saber que encerra, para os espíritos finos, verdades 
múltiplas sob os arabescos das metáforas; um saber que deixa a cada um o 

cuidado de desvelar, isto é, de compreender por si mesmo e para si mesmo o 

que convém descobrir; um saber de certa forma iniciático (Ibid., p. 21). 
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Pode-se dizer que “[...] trata-se de buscar a significação de um fenômeno em vez de 

estar focalizado sobre a descoberta das explicações causais” (Ibid., p. 120). O que seria, para 

esse autor, “[...] uma atitude de humildade, pelo próprio fato de não pretender esgotar o 

mistério do ser, e da vida” (Ibid., p. 119). 

Esse sociólogo francês critica a razão separada e abstrata, propondo uma razão que se 

reconcilie com a vida através de uma abordagem formista, incluindo categorias 

fenomenológicas como a descrição, a intuição e a metáfora.  Com isso, defende a adoção da 

vivência como forma suprema de conhecimento, a simples – não simplificadora, nem 

simplista –, criativa e eterna vivência (Ibid., passim). 

Ganha força no seu pensamento os significados e significações. Segundo ele, “[...] 

Ciorin nos lembra que convém „criar uma obra que faça concorrência com o mundo, que não 

seja o reflexo deste, mas seu duplo‟” (Ibid., p. 121). Isso poderia ser entendido como a já 

criticada separação entre sujeito e objeto, mas, no entanto, é seu inverso. Entendo que quando 

se fala em sujeito e objeto não estarem separados é porque o objeto é, na verdade, já uma 

representação feita pelo próprio sujeito, e não que esteja no observável, no sensível – 

concepção característica do materialismo e do realismo ontológico. 

Entendemos por concorrência, como o próprio nome nos lembra, o ato de caminhar 

junto, correr junto, lado a lado, não no sentido de competição. Isso é interessante, pois 

possibilita uma alternativa ao realismo – e ao poder, afinal realismo e poder formam um casal 

perfeito. Uma outra controvérsia reside na expressão mostrar o mundo como ele é, quase 

sempre entendida sinônimo de metafísica, de busca pela verdade. A questão é pensar que 

significa querer dizer como ele é para o próprio sujeito mediante certa interação, e não como 

algo externo e absoluto. 

A sabedoria genuína, ligada de forma siamesa com a vida, então, ganha novamente 

uma importância dentro dessa imagem para o conhecimento, sendo que o “[s]ábio é aquele 

que monotoniza a vida, pois o menos incidente adquire então a faculdade de maravilhar” 

(Maffesoli, 2005, p. 174). Mas que se deixe claro aqui o sentido figurado em que se usa o 

termo monotonia. Não significa um tédio, mas o seu contrário. Estamos expressando o fato de 

que tudo passa a ser digno de conhecimento e poesia – como o é de fato, apenas não temos 

mais tempo para contemplar. Concordamos que “[i]sso pode ser resumido pela admirável 

formula de Fernando Pessoa: „Uns governam o mundo, outros são o mundo‟. São, sem 

dúvida, aqueles que são o mundo que nos interessam” (Ibid., p. 177). Enfim, é devido a 
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[...] uma criatividade existencial que não tem grande coisa a ver com o 
trabalho sobre si mesmo e sobre o mundo, próprio à ideologia moderna. É 

isso, propriamente, que apela para uma razão sensível. [...] que requer que se 

saiba pôr em ação um pensamento que se reconcilia com a vida: um 
vitalismo ou uma filosofia da vida (Ibid., p. 191). 

 

 

4.4  A VISÃO EXTERNALISTA DE CIÊNCIA 

 

 A temática do multiculturalismo, da sociologia crítica e da antropologia, trazendo para 

a cena formas de conhecimento que não estão inscritas nos moldes ocidentais europeus, 

proporcionaram questionamentos acerca da ciência, sua relação com outras formas de 

conhecimento, principalmente, sua influência nos desdobramentos marcantes e determinantes 

para a sociedade. Analisaremos, a partir de agora, discussões e opiniões referentes a esta 

problemática. 

 Como já se pode perceber, pelo exposto até esse ponto, com a modernidade, o 

conhecimento científico passa a deter uma hegemonia em relação às demais representações do 

conhecimento humano, a ponto de se transformar em uma cultura à parte – sendo quase 

inquestionável do ponto de vista epistemológico. 

 Nesse sentido, Snow (1995), explicitando pela primeira vez com clareza o fosso e 

distanciamento entre as ciências, caracterizado por alguns como guerra das ciências, 

identifica dois ramos que polarizariam a separação entre saberes: aqueles que trabalham com 

a palavra e com a coisa prática; e os cientistas acadêmicos, em especial os físicos. Ou seja, ele 

defende que, de um lado, estão os literatos e práticos, que constroem o seu conhecimento pela 

sua própria vivência, e do outro, os cientistas, em particular os físicos, altamente 

especializados e técnicos. 

Assim, o que se vê é a impossibilidade de entendimento dessas duas culturas, pois de 

um lado estão os que acham que a verdade virá da leitura, da conversa, e do outro lado, os que 

acham que a verdade virá da matéria, das leis naturais universais, dos “fatos”. Como bem 

enfatiza esse autor, 

 

[...] essa polarização é pura perda para todos nós. Para nós como pessoas, e 

para a nossa sociedade. É ao mesmo tempo perda prática, perda intelectual e 

perda criativa, e repito que é errôneo imaginar que esses três aspectos [perda 

prática, intelectual e criativa] são claramente separáveis (Ibid., p. 29). 

  

 



101 

 Como se percebe, o autor de As Duas Culturas chama a atenção para o fato de que 

tanto a atividade prática como a intelectual comportam em si a criatividade, sendo, portanto, 

um contra-senso imaginar que de um lado está o conhecimento que seria produzido de forma 

pura, e apenas após a sua concepção ele seria sociabilizado. Ou seja, segundo esse 

entendimento, é preciso pensar o conhecimento como algo que está inserido numa trama 

social maior, desde sua construção até sua aplicabilidade. É partindo deste ponto, ou seja, da 

constatação de que “[...] os cientistas puros não demonstraram muita compreensão nem 

revelaram muito senso do fato social” (Ibid., p. 52 - 53), que surgem diversos estudos 

histórico-sociológico-filosóficos acerca da ciência durante o século XX. 

   Deixamos claro que a nossa exposição incluirá relação, análise e colocações críticas 

sobre a ciência advindas de pensadores de diversas áreas – o que demonstra uma tendência 

mais abrangente do que aquelas características de nichos intelectuais específicos, como 

também em relação àquelas efetuadas por alguns pensadores da área da sociologia, história e 

filosofia da ciência. Ao adotarmos este tipo de postura, visamos colocar em diálogo e somar 

dialeticamente reflexões que não costumam ser articuladas para a argumentação aqui 

construída. Tal articulação, por sua própria natureza, bebe em uma diversidade de fontes, 

proceder este que foge de convenções acadêmicas ainda prevalecentes, que costumam 

confinar o fazer intelectual a certas escolas de pensamento e exigir fidelidade exclusiva a uma 

dada escola. Esta visão não se coaduna com uma abordagem multirreferencial, como a que 

adotamos. Diversidade de fontes e de inspirações teóricas não implica necessariamente em se 

perpetrar contradições, choques, incoerências ou antagonismos de propostas teóricas, desde 

que estas sejam postas a dialogar em conversações dialéticas, como fazemos aqui. Este tipo de 

abordagem ainda é incomum na área de educação científica, a qual persiste em excluir muitas 

contribuições essenciais da área de humanas de uma discussão aprofundada – ajudando, 

assim, a reforçar o fosso entre as culturas apontado por Snow, fosso não só ainda atual, como 

crescente. A nosso ver, se o tipo de abordagem como o aqui desenvolvido não for realizado 

em maior grau e mais a contento, a discussão sobre a natureza da ciência no ensino de 

ciências não vai evoluir além das visões internalista e realista que ainda dominam essa área. 

 Outro ponto que queremos destacar é que a análise do que se convencionou chamar 

“Crítica Forte” ou “Programa Forte”, terminologia usada, por exemplo, por Bunge (1991, 

1992, 1999) e Greca e Freire Jr. (2004), dentre outros, será feita no capítulo seguinte, quando 

comentaremos respostas às críticas feitas aos argumentos aqui presentes. Neste estágio apenas 

faremos a exposição das ideias concernentes a algumas das diversas abordagens sociológicas, 

inclusive a do Programa Forte. 
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 Como já pode ser percebido por tudo que foi exposto, a crítica ao realismo científico 

surge de várias vertentes. Desta feita, partiremos para uma análise de críticas de diversos 

universos e também analisaremos as colocações feitas pelos sociólogos e filósofos da ciência. 

 

4.4.1  As críticas à ciência provindas de diversos pontos de vista 

 

 No estágio atual da civilização, onde imperam as rivalidades, as desigualdades, que 

nos são apresentadas como inevitabilidades; surge-nos como alento pensamentos e propostas 

como as desenvolvidas por Milton Santos. Ao analisar as “perversidades da globalização”, 

como “competição, consumo, confusão dos espíritos”, chamando a atenção para a “violência 

estrutural”, como também para a “pobreza estrutural”, o “território do dinheiro”, a 

“esquizofrenia do território” e “o imaginário da velocidade” (SANTOS, 2006, passim), este 

geógrafo sabiamente discute também a relação entre economia, conhecimento e sociedade. 

Digo, faz entender que, “[q]uando aceitamos pensar a técnica em conjunto com a política e 

admitimos atribuir-lhe outro uso, ficamos convencidos de que é possível acreditar em uma 

outra globalização e em um outro mundo” (Ibid., p. 125). 

 Percebamos, portanto, que o Pensamento Único, se pensado dentro de sua própria 

casa, não nos parece algo superior, mas participante de um projeto de mundo – do qual já 

falamos anteriormente. Ou seja, facilmente entendemos que “[o] saber ligado à „razão 

instrumental‟ é um saber ligado ao poder” (MAFFESOLI, 2005, p. 14). 

 Assim como Santos (op. Cit.) nos fala das verticalidades, da emergência do popular 

autêntico, dos conhecimentos relacionados de forma parental ao território, como forma de 

reagir ao globalitarismo, Maffesoli (2005), na defesa de um Elogio da razão sensível, nos 

incita a “[...] compreender que o racionalismo, em sua pretensão científica, é particularmente 

inapto para perceber, ainda mais apreender, o aspecto denso, imagético, simbólico, da 

experiência vivida” (Ibid., 27), justamente porque “[...] A vida não se deixa enclausurar” 

(Ibid., p. 47).  

 Maffesoli proclama a valorização do ser humano para além das classificações 

habituais, constatando, por exemplo, que “[o] indivíduo tem uma função [apenas] racional, 

[enquanto] a pessoa desempenha papéis emocionais” (Ibid., p. 107). 

 Em forma de denuncia, Boaventura Santos critica o surgimento do conhecimento 

regulação, e defende um outro ligado à emancipação. Segundo o autor, 
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[...] a ciência moderna se converteu em conhecimento hegemônico e se 
institucionalizou como tal. [...] [o] domínio global da ciência moderna como 

conhecimento-regulação acarretou consigo a destruição de muitas formas de 

saber sobretudo daquelas que eram próprias dos povos que foram objeto do 
colonialismo ocidental (SANTOS, 2005, p. 29 - 30). 

 

 

 Para este autor, em face do monoculturalismo, o conhecimento emancipação traria 

como características suas, o multiculturalismo, o conhecimento edificante e a acção rebelde 

(parafraseando-o) (Ibid., p. 30 - 32, grifos do autor). Para o sociólogo português, nesse 

panorama, “[a] distinção perde os seus contornos dicotômicos e assume a forma de um 

continuum” (SANTOS, 2004a, p. 45), pois 

 

[o] conhecimento do paradigma emergente tende assim a ser um 
conhecimento não dualista, um conhecimento que se funda na superação das 

distinções tão familiares e óbvias que até há pouco considerávamos 

insubstituíveis, tais como natureza/cultura, natural/artificial, vivo/inanimado, 
mente/matéria,observador/observado, subjetivo/objetivo, coletivo/individual, 

animal/pessoa  (Ibid., p. 64).  

 

 

 Enfaticamente ele pergunta: “Se as verdades científicas de um dado momento histórico 

têm sido refutadas em momentos posteriores, há algo mais na verdade do que a história da 

verdade?” (Ib., 2004b, p. 19). Em tom de resposta, o autor declara que 

 

[o]s pressupostos metafísicos, os sistemas de crença, os juízos de valor, não 
estão antes nem depois da explicação científica da natureza ou da sociedade. 

São parte integrante dessa mesma explicação. A ciência moderna não é a 

única explicação possível da realidade. Nada há de científico na razão que 
hoje nos leva a privilegiar uma forma de conhecimento baseada na previsão 

e controlo dos fenômenos. No fundo, trata-se de um juízo de valor. A 

explicação científica dos fenômenos é a autojustificação da ciência enquanto 

fenômeno central de nossa contemporaneidade. A ciência é, assim, 
autobiográfica (SANTOS, 2005, Pp. 83 - 84). 

   

 

É preciso nesse instante, no entanto, fazer um adendo. Percebemos que a crítica de 

Boaventura Santos à ciência está no fato de que ela não seria a única forma para uma possível 

intervenção, transformação social. Várias são as evidências de que o autor teoriza que 

vivemos uma “transição paradigmática” (SANTOS, 2005, passim), evidenciando que vivemos 

uma transformação semelhante àquelas vivenciadas em épocas passadas. Ou seja, embora ele 

veja as incongruências e as deficiências da ciência, parece acreditar que o processo que ora se 

inicia é uma sequência do empreendimento moderno. Deixemos a palavra com o autor: 
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A ciência moderna teve de lutar com um inimigo poderoso: os monopólios 

de interpretação, fossem eles a religião, o Estado, a família, ou o partido. Foi 
uma luta travada com enorme êxito e cujos resultados positivos vão ser 

indispensáveis para criar um conhecimento emancipação pós-moderno (Ib., 

2005, p. 95). 
 

 

 Percebemos que o autor continua com a concepção de luta, de progresso, de 

transformação social através da razão, terminologias e práticas totalmente tributárias do 

pensamento racionalista moderno. Isso fica claro quando ele coloca que, 

  

[...] a razão criticada é uma razão cuja indolência ocorre por duas vias 

aparentemente contraditórias: a razão inerme perante a necessidade que só 

ela pode imaginar como lhe sendo exterior; a razão displicente que não sente 
necessidade de se exercitar por se imaginar incondicionalmente livre e, 

portanto, livre da necessidade de provar sua liberdade (Ibid., p. 42). 

 

 

  Portanto, nós concordamos com algumas colocações deste autor, como expomos 

acima. Concebemos também que o conhecimento científico-natural é científico-social (Ib., 

2004a, p. 61), mas não consideramos que devemos “[...] romper com a primeira ruptura 

epistemológica [aquela que separou inicialmente ciência de senso comum], a fim de 

transformar o conhecimento científico num novo senso comum” (Ib., 2005, p. 107). Ou 

melhor, não há como isso ser feito, pois esses conhecimentos são produto de relações sociais 

diferentes, de forma que o conhecimento científico somente se tornaria senso comum caso as 

relações de sociabilidade, e os interesses da ciência, fossem drasticamente alterados, de forma 

que aí não seria mais ciência, mas sim senso comum.  

 Temos, sim, o intuito, na nossa postura revisionista, de trazer à tona o fato de que 

“[n]inguém vê que a ciência é ela mesma afásica. [Nem que] Bastaria que ela pronunciasse 

sua ausência de fundamentos e nenhuma realidade subsistiria. [Ou que] Ela calcula para não 

falar, sob pena de cair no vazio” (KLOSSWSKI apud DUPAS, 2006, p. 110). Ou seja, 

procuramos expor que “[a] ciência não teria nunca condições de fornecer um significado 

último para a vida, pois „a crença no valor da verdade científica é produto de determinadas 

culturas e não um dado da natureza‟ (Weber, 1991, p. 125-6)” (DUPAS, op. Cit., p. 133). É 

essa a discussão que queremos colocar, que consideramos decisivo trazer à tona. 

Partindo de uma concepção plural, defendemos os diversos conhecimentos e formas de 

vida, o que nos faz concordar com Wittgenstein quando fala “[...] que é absurdo dizer [, por 
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exemplo,] que „a ciência provou que não há milagres‟. A verdade é que o modo científico de 

ver um fato não é vê-lo como um milagre” (WITTGENSTEIN, 2005, p. 223). 

 

4.4.2  O surgimento da sociologia e da filosofia da ciência 

 

 Segundo o entendimento dos sociólogos e filósofos da ciência com os quais 

concordamos, o empreendimento científico não pode ser considerado como algo absoluto, que 

existe à revelia dos seres humanos e suas práticas, suas culturas. Aqueles acreditam, em sua 

maioria, que “[o] método define o próprio objeto a ser conhecido” (HERMANN, 2002, p. 23). 

Ou ainda, que, no mínimo, 

 

[p]or mais que eles tentem isolar seu trabalho, os cientistas nunca estão 

completamente livres das pressões de suas próprias sociedades 

contemporâneas, que são necessárias a um esforço criativo. A teoria 
científica é o resultado de uma luta entre as classificações que estão sendo 

desenvolvidas por um grupo de cientistas tendo em vista objetivos 

profissionais e as classificações que são operadas em um entorno social mais 
amplo. Ambas são revestidas de emocionalidade. Ambos os tipos de 

classificação dependem da interação social. [...] Não era exatamente isso que 

Fleck descrevia ao historiar a emergência de uma idéia científica a partir de 

um entrincheiramento místico, moral e social? (DOUGLAS, op. Cit. p.64). 

 

 

 Acerca disto, analisaremos alguns dos principais nomes e correntes teóricas que se 

formaram acerca do tema, com vistas a construir um entendimento de suas proposições. 

 Segundo Marcos Antônio Mattedi (2006), o pensamento de Merton relaciona-se com o 

surgimento da sociologia da ciência, colocando-o como um dos fundadores desta postura. Ele 

defende que “Merton transforma a questão clássica da sociologia do conhecimento de saber 

qual a „base existencial das produções mentais‟ na questão de saber o que significa o 

conhecimento do ponto de vista das instituições sociais que o produzem” (Ibid., p. 94). Nesse 

contexto, considera que 

 

[a] palavra ciência é um vocábulo enganosamente amplo, que designa grande 

diversidade de coisas diversas, embora relacionadas entre si. É usada 
geralmente para indicar: (1) um conjunto de métodos característicos por 

meio dos quais os conhecimentos são comprovados; (2) um acervo de 

conhecimentos acumulados, provenientes da aplicação destes métodos; (3) 
um conjunto de valores e costumes culturais que governa as atividades 

chamadas científicas; ou, (4) qualquer combinação dos itens anteriores 

(MERTON, 1970, p. 652, apud MATTEDI, op. Cit. p. 94). 
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 Nesse sentido, “Merton (1970) aponta quatro imperativos morais que orientariam o 

comportamento dos cientistas e estruturariam a ciência enquanto uma atividade social: 

universalismo, comunismo, desinteresse e ceticismo organizado” (MATTEDI, 2006, p. 101). 

Deixando claro que “[e]stas regras constituem normas institucionais que a ciência enquanto 

uma instituição social impõe ou exige dos que praticam” (Ibid., p. 102, grifos nossos). 

Portanto, este entendimento reforça que o empreendimento científico possui regras que 

determinam, que formatam a ação e o conhecimento produzido mediante essa prática. O que 

de forma alguma quer dizer que estes imperativos sejam de fato característicos da atividade 

científica. Nesse sentido, “[...] Merton introduz, de maneira mais ou menos explícita, a idéia 

dos efeitos da concorrência e o caráter ambivalente das normas científicas” (Ibid., p. 104), o 

que de certa forma opera uma certa dessacralização desta atividade. 

 Ou seja, estes entendimentos nos reafirmam, agora com evidências de estudos 

direcionados – visto que tanto em Mattedi (2006) como em Lima (1994) encontramos 

evidências dos trabalhos de Merton sobre o puritanismo do século XVII e sua relação com a 

concepção de ciência produzida naquela época –, que “a crença no valor da verdade científica 

não procede da natureza, mas é um produto de determinadas culturas (Merton, 1970:637)” 

(Apud LIMA, 1994, p. 163). 

 Sobre esta questão, de cunho mais específico de a relação entre forças sociais externas 

determinar alterações, direcionamentos aos trabalhos da ciência, evidenciam-se os trabalhos 

de Thomas Kuhn.  Enquadrado na escola de Edinburgo, torna-se muito conhecido pela obra A 

estrutura das revoluções científicas e demais trabalhos relacionados. A ideia básica do seu 

pensamento está no esquema de que a Ciência passaria por momentos de calmaria, que ele 

chama de ciência normal. As mudanças aconteceriam devido a crises que abalariam esse 

estágio sólido ou, conforme terminologia que ele cunhou, abalariam esse paradigma. Caso 

esta crise consiga se transformar em revolução, será instaurada uma nova ciência normal, 

caracterizada por um novo paradigma (OLIVA, 1994, passim, grifos nossos).  

Ou seja, a um período consensual se segue uma crise e instaura-se um novo paradigma 

– sendo que “[p]aradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes (Kuhn, 1970:58)” (apud OLIVA, op. Cit. p. 76).  

Acreditamos que as colocações de Kuhn contribuíram para muitas das discussões que 

se seguiram, embora não nos detemos aqui a fazer uma análise da sua teoria nem das críticas 

acerca dela – que são vastas –, mas apenas deixar registrada a sua participação para a 

sociologia da ciência, expondo suas principais ideias. Nos deteremos, a partir de agora, à 
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análise dos trabalhos de Paul Feyerabend, Harry Collins & Trevor Pinch e Bruno Latour, 

personagens responsáveis por importantes e recentes capítulos da problemática ora estudada. 

 

4.4.3  Paul Feyerabend: pluralismo metodológico-epistemológico e outras questões  

 

Segundo esse pensador, na obra de nome Contra o Método (2007), os projetos 

científicos têm que ser considerados individualmente. Para ele, os eventos, os procedimentos, 

os resultados que constituem as ciências, os projetos científicos, são desiguais, 

idiossincráticos, não havendo um único método que esteja em todos eles. Para este físico e 

filósofo, “os eventos, os procedimentos e os resultados que constituem as ciências não têm 

uma estrutura comum; não há elementos que ocorram em toda investigação científica e 

estejam ausentes em outros lugares” (FEYERABEND, 2007, p. 19; grifos do autor). Ou seja, 

este autor coloca a ciência e, principalmente o método científico, em discussão. 

Nesse livro, ele analisa casos da história da ciência relacionados com a revolução 

copernicana e a física galileana – o experimento da torre, seus novos instrumentos que 

acrescenta e novas interpretações, substituições aos anteriormente existentes –, mostrando que 

a ciência e suas teorias nem sempre, ou quase nunca, são construídas de forma linear, 

utilizando muitos outros atributos, além da racionalidade. Ele defende, portanto, “que pode 

haver muitas espécies diferentes de ciência” (Ibid., p. 21, grifos do autor) e “que o êxito da 

„ciência‟ não pode ser usado como argumento para tratar de maneira padronizada problemas 

ainda não resolvidos” (Ibid., p. 20). 

Para ele, “[a] ciência é um empreendimento essencialmente anárquico” (Ibid., p. 25), 

ou pelo menos deveria ser. Defende para tanto a desvinculação da ciência de forças 

propagandísticas e ideológicas e, principalmente, a liberdade para se estabelecer outros 

sistemas epistemológicos igualmente válidos: 

 

Mais uma vez, gostaria de defender dois pontos de vista: primeiro, que a 

ciência pode ficar em pé sobre suas próprias pernas e não precisa de 
nenhuma ajuda de racionalistas, humanistas seculares, marxistas e 

movimentos religiosos semelhantes; segundo, que cultura, procedimentos e 

pressupostos não-científicos também podem ficar em pé sobre suas próprias 
pernas e deveria ser-lhes permitido fazê-lo, se tal é o desejo de seus 

representantes. [...] Em uma sociedade democrática, instituições, programas 

de pesquisa e sugestões têm, portanto, de estar sujeitos ao controle público; 

é preciso que haja separação entre Estado e ciência da mesma forma que há 
uma separação entre Estado e instituições religiosas, e a ciência deveria ser 

ensinada como uma concepção entre muitas e não como o único caminho 

para a verdade e a realidade (Ibid., p. 8 – 9, grifos nossos). 
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Por tudo isso, é de fundamental importância que se perceba que o pensamento de Paul 

Feyerabend direciona-se a diversos contextos, ou seja, são críticas acerca da ciência 

enquanto forma de conhecimento e seu método, mas também sobre a componente social e 

humana das teorias, como também termina por valorizar outras práticas que não estejam 

pautadas neste ideário. 

Para o autor, “[a] criação de uma coisa e a criação mais a compreensão plena de uma 

idéia correta da coisa são com muita freqüência partes de um e o mesmo processo indivisível 

e não podem ser separadas sem interromper esse processo” (Ibid., p. 12 grifos do autor). Ou 

seja, ele acaba por considerar que os encaminhamentos, em se tratando de ciência, não são 

feitos ao acaso, mas seguindo uma forma pré-determinada. E acrescenta: 

 

[p]ode-se também perceber, por uma análise da relação entre idéia e ação, 

que interesses, forças, propaganda e técnicas de lavagem cerebral 

desempenham, no desenvolvimento de nosso conhecimento e no 

desenvolvimento da ciência, um papel muito maior do que geralmente se 
acredita (Ibid., p. 40, grifos do autor).  

 

 

Percebe-se, como o próprio título da obra deixa transparecer, que a questão central 

para Feyerabend é mostrar que não há um método único na ciência, e que, portanto, “[u]ma 

descrição universal da ciência, de qualquer modo, pode no máximo fornecer uma lista de 

eventos” (Ibid., p. 15). Este fato determina “[...] que procedimentos „não-científicos‟ não 

podem ser postos de lado por argumentos” (Ibid., p. 20, grifos do autor), haja vista que a 

fluidez metodológica com que se dá a prática científica impossibilita uma demarcação segura. 

Isso precisa ser difundido, principalmente para os educadores, pois a crença de que a ciência 

possui um método único serve à sua estruturação enquanto forma hegemônica, contribuindo 

também para subjugar as demais formas de conhecimento. 

Uma das declarações mais polêmicas e que é mais discutida, citada e criticada por 

estudiosos do pensamento desse anarquista epistemológico é aquela que diz que tudo vale. 

Analisemos então esta citação onde o autor expõe este seu entendimento: 

 

[e]stá claro, então, que a idéia de um método fixo ou de uma teoria fixa da 

racionalidade baseia-se em uma concepção demasiado ingênua do homem e 
de suas circunstâncias sociais. Para os que examinam o rico material 

fornecido pela história e não têm a intenção de empobrecê-lo a fim de 

agradar a seus baixos instintos, a seu anseio por segurança intelectual na 
forma de clareza, precisão, „objetividade‟ e „verdade‟, ficará claro que há 
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apenas um princípio que pode ser defendido em todas as circunstâncias e em 
todos os estágios do desenvolvimento humano. É o princípio de que tudo 

vale (Ibid., p. 43, grifos do autor).  

 

 

 Ora, com esta expressão este pensador está expondo que a única forma de – analisando 

de forma séria e procedente os conhecimentos construídos pela humanidade – entender que 

foram concebidos através de apenas um método de investigação, é considerar que tudo é 

válido, tendo em vista a profusão de formas de estruturação das investigações. Ou seja, 

tentando uma analogia na matemática, diria que, segundo o autor, não há como encontrar uma 

categoria metodológica que congregue em si todos os diversos métodos que se observa ao 

estudar a história do conhecimento racional ocidental humano, não há como observar um 

múltiplo comum entre todos estes métodos, sendo a única saída determinar, então, que tudo 

vale, que nada mais é do que a consideração de uma categoria virtual para dar conta da 

diversidade metodológica. Ou ainda, em outra analogia matemática, é como se na ânsia de 

caracterizar uma unicidade metodológica que seja universal e perene, cada pesquisa fosse 

colocada em um conjunto segundo o critério de semelhança de peculiaridades dos procederes 

metodológicos nela utilizados; neste caso, apenas o conjunto união de todos os conjuntos 

assim constituídos satisfaria aquela unicidade com as propriedades ansiadas – uma unicidade, 

enfim, caracterizada por todas as possibilidades metodológicas de que já se lançou mão em 

empreendimentos reconhecidos como científicos pela comunidade de cientistas, assim como 

de outras possibilidades que se criará (e, se necessário, se encaixará em novos conjuntos 

criados para abrigá-las; embora todos sendo, por definição, subconjuntos do conjunto união) 

sempre que necessário para dar conta da descrição científica específica almejada em uma dada 

(nova) pesquisa. 

 O que impede a percepção dos diversos métodos, concepções, e entendimentos, 

segundo Feyerabend, é o fato de que 

  

[n]enhuma idéia é examinada em todas as suas ramificações e a nenhuma 

concepção são jamais dadas todas as oportunidades que merece. Teorias são 

abandonadas e substituídas por explicações que estão mais de acordo com a 

moda muito antes de terem oportunidade de mostrar suas virtudes. Além 
disso, doutrinas antigas e mitos „primitivos‟ só parecem estranhos e sem 

sentido porque a informação que encerram ou não é conhecida ou é 

distorcida [...] [O Vudu] é um exemplo característico. Ninguém o conhece, 
todos o citam como paradigma de atraso e confusão. [...] [Porque] a ciência é 

importada, ensinada e afasta todos os elementos tradicionais (Ibid., p. 66 – 

67). 
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 Portanto, a análise do pensamento de Feyerabend nos faz entender que seus 

entendimentos são, inclusive, contrários ao estabelecimento de um relativismo extremo que 

negue visões de mundo, mas contrariamente a isso, ele defende os conhecimentos diversos, 

cada um no seu universo. Ou seja, acredita que o “[...] relativismo oferece uma excelente 

explicação da relação entre visões de mundo dogmáticas, mas é apenas um primeiro passo 

em direção ao entendimento de tradições vivas [...]” (Ibid., p. 359, grifos nossos). 

 

4.4.4  As controvérsias da ciência por Collins e Pinch  

 

Estes pensadores são participantes do que se convencionou chamar Escola de Bath, 

que tem como participante também David Travis (MATTEDI, 2006). Seus estudos em 

sociologia da ciência são compostos de análises de controvérsias na ciência. É preciso deixar 

claro que 

 

[as] controvérsias científicas dizem respeito aos momentos do processo de 

produção do conhecimento nos quais os resultados estão ainda em debate 
pois as evidências empíricas permitem várias interpretações. Ainda não 

existe uma separação nítida entre o que é considerado como científico e o 

que não é, e o caráter inovador de uma teoria está sendo negociado por meio 

de compromissos e acordos produzidos ao longo de disputas nas quais 
alguns cientistas conseguem impor sua interpretação (MATTEDI, op. Cit., p. 

174).  

 

 

Como se vê, temos mais uma clara evidência da “[...] importância desempenhada pelas 

circunstâncias sociais na produção do conhecimento científico” (Ibid., p. 185), 

complementando as colocações feitas anteriormente por outros estudiosos do assunto em 

outros contextos. 

Na obra intitulada O Golem: o que você deveria saber sobre ciência, Harry Collins e 

Trevor Pinch (2003) tratam de alguns casos relevantes da história da ciência que 

supostamente não possuem controvérsias e são totalmente aceitos e tidos como provados para 

aqueles que professam as ideias científicas de forma automática. Esses autores explicam que 

“[...] na tradição medieval, essa criatura de barro [o Golem] passava a ter vida quando a 

palavra hebraica emeth, que significa „verdade‟ era inscrita em sua testa” (Ibid., p. 20, grifos 

dos autores), e que escolheram esta analogia por acreditarem que a ciência acabou por ser 

considerada como tal, uma verdade absoluta, que ganhou autonomia e tornou-se 
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inquestionável, um empreendimento criado pelo homem e que supostamente é movido pela 

verdade, mas que de fato não sabe o que faz. 

Os episódios históricos abordados nesse livro são os seguintes: Conhecimento 

comestível: a transferência química da memória; Dois experimentos que “provaram” a teoria 

da relatividade; O sol dentro de um tubo de ensaio: a história da fusão fria; Os germes da 

discórdia: Louis Pasteur e as origens da vida; Uma nova janela para o universo: a não 

detecção da radiação gravitacional; A vida sexual do lagarto rabo-de-chicote; e Acerte os 

controles em direção ao coração do Sol: a estranha história dos neutrinos solares perdidos 

(COLLINS e PINCH, op. Cit. passim). 

Após analisarem cada questão, concluem, respectivamente sobre cada episódio citado 

acima, que: “A transferência de memória nunca foi de fato refutada, simplesmente deixou de 

ocupar a imaginação científica” (Ibid., p. 49); “[A relatividade] [f]oi uma verdade provocada 

por um acordo em concordar sobre coisas novas. Não foi uma verdade imposta pela lógica de 

uma série de experimentos cruciais” (Ibid., p. 84); “Na fusão a frio encontramos uma ciência 

normal [ávida por publicações e resultados, que nem sempre dão certo, como ocorreu no caso 

Pons e Fleischmann, e que não deve ser censurada como um caso particular]” (Ibid., 114); 

“Chegou-se então à conclusão sobre o debate [da origem da vida] como se os experimentos 

dos Pirineus [feitos por Pouchet sobre os experimentos de Pasteur] nunca houvessem 

existido” (Ibid., p. 128); “Depois da resolução [digo, decisão], tudo ficou esclarecido; os 

grandes fluxos de ondas gravitacionais não existem e diz-se que apenas cientistas 

incompetentes acreditam poder observá-los” (Ibid., p. 151); “Ambos os lados apresentaram 

suas versões da endocrinologia de Cnemidophorus em artigos separados no Scientific 

American e continuaram trabalhando [...] [como se nunca tivesse havido qualquer 

controvérsia científica entre eles]” (Ibid., p. 165, grifos do autores); “[...] a teoria da evolução 

estelar não foi derrubada; o resultado dos neutrinos solares foi tratado como anômalo, algo 

para ser deixado de lado por enquanto (Ibid., p. 187, grifos nossos). 

Aparecem nessas análises indícios claros de que a ciência procede na construção das 

teorias de formas diversas: desconsiderando proposições que não foram, necessariamente, 

refutadas (nem no sentido idealizado por Karl Popper, nem em nenhum outro); evidências 

empíricas são envolvidas pelo peso da ideia geradora dos experimentos; formas gerais de 

procedimento sendo consideradas como episódio particular para manter um certo ideal de 

ciência; negação de experimentos que contrariam posições hegemônicas; constatação de uma 

“incompetência” constitutiva intrínseca dos experimentos (nas áreas científicas controversas), 

porque embora se argumente que estes provariam algo (segundo aquele ideal de “método 
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científico clássico” ainda tão propalado) se conduzidos de forma competente, na ciência 

controversa os envolvidos não concordam com o critério de competência, pois não confiam na 

qualidade do trabalho experimental dos opositores; embates sem soluções, como também a 

reorganização de teorias novas em detrimento de antigas (sem qualquer fundamento factual 

irrefutável, conforme o discurso pró-método promulga que as mudanças teóricas ocorrem). 

Logo, para além das conceituações dos estudiosos, diríamos que a comunidade 

científica é capaz de mudar de opinião, método e ação de acordo com as forças psicológicas e 

sociológicas conservadoras envolvidas em uma determinada querela, sendo totalmente 

imprevisível a postura de tal comunidade. 

Desta feita, a segunda parte do trabalho ora citado dos autores de Bath, diz respeito a 

encaminhamentos e discussão acerca da natureza da ciência. Segundo Collins e Pinch (2003), 

a ciência é um produto que, no geral, o cidadão tem acatado, tendo uma imagem caricata geral 

dominante sobre essa prática, que não corresponde ao que se conclui após uma certa 

aproximação. 

 Outro ponto interessante abordado por esses autores é o fato de acreditar-se que se o 

cidadão comum souber mais ciência, souber mais conteúdo de ciências, em vez de saber mais 

sobre ciência, terá condições de tomar decisões mais sensatas sobre assuntos científicos. Eles 

argumentam que constantemente presenciamos especialistas debatendo sobre questões 

científicas controversas e que – apesar da especialização dos debatedores – com frequência 

essas contendas não são solucionáveis. Para esses autores, abordagens sociológicas sobre a 

natureza da ciência ajudam a explicar porque as coisas acontecem dessa forma. Em particular, 

eles destacam que: 

 

[...] todos os lados [...] [dessas] contendas têm um grau de conhecimento 

especializado muito superior ao que se poderia esperar que algum cidadão 

comum tivesse e todos os lados sabem como defender seus argumentos 
principais com clareza e sem falácias óbvias. [...] [O que se constata é que 

se] os cientistas na vanguarda da pesquisa não conseguem resolver suas 

diferenças profundas por meio de experimentos melhores, conhecimentos 
mais amplos, teorias mais avançadas ou raciocínios mais claros [...] [, então] 

[é] ridículo esperar que o público em geral se saia melhor (COLLINS e 

PINCH, 2003, pp. 195-196). 

 

 

 Com base nesse trabalho de Collins e Pinch, Luiz Carlos Jafelice desenvolve reflexões 

que convém destacar, pois são bastante pertinentes à presente discussão. Ele pergunta se ainda 

há quem acredite “seriamente que, por exemplo, decisões sobre o uso de transgênicos ou de 
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energia nuclear no Brasil serão tomadas principalmente com base em conhecimentos técnico-

científicos em biologia ou física?” (JAFELICE, 2008a, p. 287). E elucida: 

 

Tomando este último exemplo [física] para explicitar nosso ponto: qual 

professor de física do terceiro ano do ensino médio acredita que aquilo que 

ele trabalhou com seu aluno sobre conteúdos específicos de física nuclear, 
capacitará esse aluno a ter uma participação mais ativa e consciente, nas 

discussões das questões técnicas de física envolvidas, quando um ministro de 

ciência e tecnologia decidir que o número de centrais nucleares deve 

aumentar no país? Seria muita ingenuidade, ou opção ideológica, acreditar 
que decisões desse teor de fato acontecem amparadas essencialmente em 

questões conceituais e técnicas. Por outro lado, é igualmente um equívoco 

imaginar que naquilo que aquelas decisões possam depender de 
conhecimentos técnico-científicos específicos, nosso estudante, que só teve 

contato com física no ensino médio, e, neste exemplo, com física nuclear 

durante algumas aulas no ensino médio, terá condições de fundamentar sua 
participação cidadã naquele processo decisório com base no breve, senão 

muito precário, contato que teve com os conhecimentos requeridos para tal 

fundamentação (Ibid., p. 287). 

 

 

 O que o leva – e a nós – a reforçar os argumentos de Collins e Pinch, quando estes 

dizem que “para os cidadãos que desejam participar do processo democrático de uma 

sociedade tecnológica, a ciência que eles precisam conhecer é a controversa” (COLLINS e 

PINCH, 2003, p. 14). Para estes autores, é necessário “[m]udar a compreensão pública do 

papel político da ciência e da tecnologia” (Ibid., p.197), pois o conhecimento que “o cidadão 

comum precisa ter [...] para votar sobre questões técnicas [...] é sobre a relação entre os 

especialistas e os políticos, os meios de comunicação e o resto de nós” (Ibid., p. 196). 

 Retomando, então, nossa discussão mais acima, a conclusão a que Collins e Pinch 

chegam é a de que a ciência é uma atividade totalmente protecionista, no sentido de criar uma 

imagem que não necessariamente é aquela que salta aos olhos quando fazemos um estudo 

mais acurado. Eles argumentam que “[...] [q]uando algo dá errado na ciência, a comunidade 

científica reage como se um intruso invadisse um ninho de formigas” (Ibid., p. 192), 

destacando que este comportamento está presente também na divulgação científica que é feita 

através de demonstração ao público e pela televisão e,  fundamentalmente, que é ensinada nas 

escolas. Enfim, para Collins e Pinch (2003), 

 

[s]e quisermos entender como funciona a ciência, precisamos analisar como 

causamos [ou são causados] o aparecimento de montanhas e das novas 

elevações [no plano intelectual]. Para fazer isso devemos compreender a 

ciência que dá certo e a que não dá. Somente dessa maneira teremos a 
coragem de escalar as montanhas proibidas do passado e as que estão se 
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formando atrás de nós. Os exemplos que analisamos mostram que não existe 
uma lógica da descoberta científica. Ou, mais propriamente, se essa lógica 

existe então, ela é a lógica da vida diária (p. 192, grifos nossos). 

 

 

Não entendemos com isso que os autores estejam defendendo que a ciência é uma 

extensão do senso comum, mas apenas que as controvérsias que existem na vida diária 

também se encontram presentes na atividade científica, na qual os “recursos” psico-sócio-

metodológicos disponíveis não são essencialmente diferentes dos, muito menos superiores 

aos, que se dispõe na vida cotidiana. 

 Os autores prosseguem, discutindo sobre a separação entre “culturas” humanas e 

exatas, sobre o fundamentalismo científico, sobre as formas diversas de se ler uma 

informação, e sobre a física presente nos manuais. Acerca disto, especificamente, os autores 

declaram que 

 

[a] história da física que importa fora da física tem de ser precisa quanto ao 
processo pelo qual os físicos chegam a suas conclusões. [...] Não se pode 

permitir que esses mitos [científicos criados pela história da ciência] dêem a 

impressão, fora da física, de que chegar a uma conclusão dentro de uma 
disputa sobre física é uma questão simples e direta, que não envolve um 

longo período de escolhas, argumentações e interpretações. O que importa 

na física, para os físicos, é o resultado de uma série de experimentos; o que 

importa sobre a física, para os não-físicos, é a maneira como esse resultado 
é alcançado (COLLINS e PINCH, 2003, p. 219, grifos nossos). 

 

 

Na linha desta questão sobre a história da física, os autores esclarecem que existem 

diversos tipos de história da ciência. Há de se considerar cada tipo e suas características e fins, 

pois do contrário pareceria que há uma única história e que esta é totalmente isenta e sem 

objetivos: 

 

[A história da ciência presente nos manuais] [n]ão é história de fato e sim 
ciência apresentada em estilo histórico [...] A história da ciência oficial 

distribui créditos e fornece a cada área sua própria auto-imagem. [...] A 

história da ciência dos revisores é, obviamente, escrita pelos revisores de 
cada especialidade. A revisão é uma tentativa de dar uma ordem científica a 

uma área que está confusa. [...] [A história da ciência reflexiva] tende a 

enfatizar determinadas características dos períodos da ciência com que lida, 
para extrair algum tipo de moral metodológica [...] A história analítica da 

ciência ajuda a compreender a natureza da ciência do ponto de vista das 

ciências sociais [...] [, que] lançam mão de descrições minuciosas da 

atividade científica em vez de reconstruções racionais. [...] [E] a história 
interpretativa da ciência, é o que tentamos apresentar em O Golem” (Ibid., 

p. 225 – 227, grifos nossos, exceto a palavra Golem). 
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 Mediante mais esta exposição, podemos fortalecer o entendimento de que a ciência e 

sua história, ambos, são empreendimentos complementares, com uma forte componente de 

cunho social-corporativista, e que a história da ciência pode ser feita de diversas formas, 

seguindo diversos enfoques – vários deles nada neutros, apesar de se apresentarem como tal. 

 

4.4.5 – A ação da ciência por Bruno Latour  

 

 Analisemos agora um trabalho que se conecta como o produzido por Collins e Pinch,  

embora esteja mais relacionado às técnicas e procedimentos dos cientistas em seus 

laboratórios, e, assim, o aprofunda, no sentido da explicitação das influências sociais no 

trabalho do cientista. No livro Ciência em Ação: como seguir cientistas e engenheiros 

sociedade afora, Latour (2000) constrói analogias, metodologias e esquemas para desenvolver 

seu relato e colocar suas posições e pesquisas. 

  Uma das expressões mais conhecidas e que se coloca como uma analogia muito útil 

para sua argumentação é o conceito de caixa preta. Ele mesmo nos mostra a sua origem, cita 

que “[a] expressão caixa preta é usada em cibernética sempre que uma máquina ou um 

conjunto de comandos se revela complexo demais” (LATOUR, 2000, p. 14, grifos do autor). 

Ele usa esse termo para expressar o fato de que a ciência vista de fora parece algo realmente 

fechado, da qual não se pode perguntar, questionar ou duvidar. Como forma do prosseguir 

desta discussão, esse autor usa também a figura alegórica do “Jano bifronte”, para simbolizar 

as duas faces da ciência, uma representando a “ciência acabada” e a outra a “ciência em 

construção” (Ibid., p. 160). Aprofundaremos este ponto na sequência. 

 Latour argumenta que “[i]ncerteza, trabalho, decisões, concorrência, controvérsias, é 

isso o que vemos quando fazemos um flashback das caixas pretas certinhas, frias, 

indubitáveis para o seu passado recente” (Ibid., p. 16, grifos nossos). Seguindo este 

entendimento, ele defende, portanto, dois posicionamentos para a mesma situação: um, 

considerando a caixa preta fechada, e outro, derivado do entendimento de como ela tornou-se 

fechada. Reproduzimos a seguir algumas máximas do personagem Jano bifronte que servem 

para ilustrar as ideias do autor: 

 

Primeira máxima: Acate os fatos sem discutir [ciência pronta]. Descarte os 

fatos inúteis [ciência em construção].  
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                                               [...] 

 

Segunda máxima: Fique sempre com a máquina mais eficiente [ciência 
pronta]. Decida o que é eficiência [ciência em construção].  

 

                                               [...] 

 
Terceira máxima: Quando a máquina funcionar, todos se convencerão 

[ciência pronta]. A máquina vai funcionar quando as pessoas interessadas 

estiverem convencidas [ciência em construção].  
 

                                               [...] 

 
Quarta máxima: O que é verdade sempre se sustenta [ciência pronta]. 

Quando as coisas se sustentam, elas começam a se transformar em verdades 

[ciência em construção] (LATOUR, op. Cit. p. 21 – 28, grifos nossos). 

 

 

 É fácil perceber, desde já, que a “ciência pronta” muda o foco da exposição, o que de 

certa forma encobre a “ciência em construção”. Segundo Bruno Latour, isso ocorre porque 

“[...] poucas pessoas de fora já penetraram nas atividades internas da ciência e da tecnologia e 

depois saíram para explicar, a quem continua do lado de fora, de que modo tudo aquilo 

funciona” (Ibid., p. 33). O que coincide com as colocações independentes de Collins e Pinch 

(2003), quando dizem que “o que realmente acontece [no fazer científico real, existente] 

nunca foi dito fora de um pequeno círculo” (Ibid., p. 21). 

Estas constatações reforçam a importância e a urgência de se inserir, de modo 

assertivo e amplo, sociologia da ciência na formação do educador científico e no ensino de 

ciências em geral. Com efeito, o enfoque sociológico permanece ostensivamente ausente 

dessa formação e desse ensino – e tal enfoque não deve ser confundido com aqueles históricos 

ou filosóficos, que de forma tímida, mas explícita, já conquistaram reconhecimento e espaço 

na área de educação científica (espaço, inclusive que se amplia, ao menos nos discursos e em 

algumas inserções pontuais, o que já é um importante primeiro passo). A omissão na inclusão 

de sociologia da ciência para a educação em ciências é injustificável e muito grave, dificulta a 

reformulação necessária da imagem da ciência junto a educadores e à população em geral. 

Retomando, Latour ainda argumenta, naquela linha, que, “[c]omo ocorre com milhões 

ou bilhões de leigos, [também] o que elas [, pessoas relacionadas à ciência, cientistas,] sabem 

sobre ciência e tecnologia provém apenas de sua vulgarização” (Ibid., p. 34). Nesse sentido, 

confessa: “[...] espero ajudar a superar duas limitações dos estudos de „ciência, tecnologia e 

sociedade‟ que, em minha opinião, frustram seu impacto: a organização por disciplina e por 
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objeto” (Ibid., p. 34, grifos do autor). Dentro desse entendimento de Latour, acrescentaríamos 

que esse panorama, no qual cada profissional, com a sua disciplina e seu objeto, formam um 

mundo a parte, contribui para as caixas pretas se tornarem cada vez mais fechadas. 

Este autor analisa em cada capítulo da sua obra partes diferentes que ajudam a compor 

as grandes teorias e “descobertas” da ciência. Mostra que alguns desses fatores estão 

relacionados à literatura, outros são produzidos com a utilização dos laboratórios. Evidencia 

também o papel das máquinas na construção de entendimentos sobre teorias e das próprias 

máquinas, os fatores políticos e retóricos, assim como o papel do que ele denomina 

“Tribunais da razão” e “Centrais de cálculo” (LATOUR, 2000), como fatores determinantes 

na construção das teorias e equipamentos. 

No que toca à literatura, ele chama a atenção para “[o] aspecto coletivo da construção 

dos fatos” (Ibid., p. 47), como também para o fato de que “[q]uando nos aproximamos dos 

lugares onde são criados fatos e máquinas, entramos no meio das controvérsias. Quanto mais 

nos aproximamos, mais as coisas ficam controversas” (Ibid., p. 53). Isso leva inevitavelmente 

ao seguinte estágio: 

 

Há sempre um ponto na discussão em que os recursos próprios das pessoas 

envolvidas não são suficientes para abrir ou fechar uma caixa preta. É 

necessário sair à cata de mais recursos em outros lugares e outros tempos. As 

pessoas começam a lançar mão de textos, arquivos, documentos e artigos 
para forçar os outros a transformar o que antes foi uma opinião num fato. Se 

a discussão continuar, então os participantes de uma disputa oral acabarão 

por transformar-se em leitores de livros ou de relatórios técnicos. Quanto 
mais discordam, mais científica e técnica se torna a literatura que lêem 

(Ibid., p. 54). 

 

 

Nesse sentido, Latour analisa também todos os procedimentos muitas vezes presentes, 

por exemplo, na produção de um artigo: a arregimentação de amigos, parceiros para aquele 

empreendimento (Ibid., p. 55, et. seq.), o fato de autores reportarem a textos anteriores que 

lhes dêem segurança (Ibid., p. 59, et. seq.), como também um certo enquadramento num 

determinado nicho intelectual como forma de ajudar no sucesso da sua empreitada (Ibid., p. 

87, et. seq.). 

 Quando passa a falar sobre a influência da atividade laboratorial para a concretização 

das teorias, ele percebe que há uma ligação inseparável entre as construções materiais 

técnicas, o que é pesquisado e o discurso dos cientistas frente a esses dois outros 

componentes. Ou seja, ele acredita que “[o]s cientistas não dizem nada além do que está 
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inscrito, mas sem seus comentários as inscrições dizem bem menos” (Ibid., p. 118 – 119, 

grifos nossos). 

 Latour prossegue, mostrando que o laboratório é uma ferramenta tão determinante 

nesse processo, que disputas de teorias fazem surgir “contralaboratórios” (sic) (Ibid., p. 130, 

et. seq.), como também a configuração de “novos aliados” (Ibid., p. 142, et. seq.). Outro ponto 

importante levantado por este autor, é o fato das práticas laboratoriais, diríamos empíricas, 

sempre recorrerem ao “apelo (à/da) Natureza” (Ibid., p. 155, et. seq.). Para isto ele volta a 

utilizar a alegoria do Jano das duas faces. A face representante da ciência pronta, acabada, da 

caixa preta, argumenta que “[a] Natureza é a causa que permitiu a resolução das 

controvérsias. [Enquanto aquela que representa a ciência em construção defende que] [a] 

Natureza será a consequência da resolução” (Ibid., p. 164). Ou seja, segundo o entendimento 

de quem veria a ciência como uma atividade separada do social e da sociedade e de tudo que 

ela engloba, não passando por questões de escolhas internas, argumentações etc. – que é a 

imagem que comumente é propagandeada e considerada – o ponto de partida é a natureza. Já, 

vendo a ciência como uma caixa preta que pode ser aberta, a natureza torna-se uma 

possibilidade de amarrar, apaziguar as controvérsias, um componente a mais na arrumação do 

argumento teórico. 

 Esse autor passa, a partir de então, a falar da produção de máquinas, protótipo de 

motores e etc. Ele deixa claro que uma das coisas que desde sempre estarão presentes são 

“[a]s incertezas do construtor de fatos” (Ibid., p. 169, et. seq.). Por isso sequencialmente a este 

primeiro estágio, seguir-se-á a “[t]ranslação de interesses” (Ibid., p. 178, et. seq.), sempre 

“[m]antendo na linha os grupos interessados” (Ibid., p. 199, et. seq.). Uma vez determinado o 

protótipo e seus destinatários, passar-se-á agora ao processo de difusão, lembrando que a 

Natureza “[...] fica atrás dos fatos depois que eles são feitos; nunca quando estão sendo feitos” 

(ibid., p. 234). Ele expõe ainda, utilizando as duplas faces de Jano, que, semelhantemente ao 

que disse acerca da Natureza, “[a] sociedade é a causa da resolução das controvérsias [ao se 

olhar a ciência pronta]. [...] [E que] [u]m estado estável da sociedade será consequência da 

resolução das controvérsias [ao se considerar a ciência em construção, abrindo-se a caixa 

preta]” (Ibid., p. 236). 

 Ele determina que outros artifícios também estão incluídos nas ações dos cientistas na 

produção científica, como “[d]espertar o interesse dos outros pelos laboratórios” (Ibid., p. 

241, et. seq.), “[t]ornando indispensáveis os laboratórios” (Ibid., p. 252, et. seq.). Chama a 

atenção também para a instauração dos Tribunais da razão, que operam “[o]s julgamentos de 

racionalidade” (Ibid., p. 295, et. seq.), “povoando o mundo com mentes irracionais” (Ibid., p. 
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295, et. seq.). Ou seja, determinam o que pode ser considerado racional, portanto, crível, já 

que o que não se inscreve segundo estes ditos critérios de racionalidade passa também a não 

mais existir – ou pelo menos esse seria o seu interesse. Após esta triagem, as Centrais de 

cálculo procedem na “[d]omesticação da mente selvagem” (Ibid., p. 349, et. seq.), através da 

imposição da lógica dita formal e dos métodos matemáticos característicos daqueles grupos. 

Enfim, Latour (2000), a cada capítulo, constrói o que chama de regra metodológica, 

que nada mais é do que os encaminhamentos presentes em todo o livro Ciência em ação e que 

expusemos até agora. Ou seja, que a análise da atividade científica deve ter como alvo a 

ciência em ação e suas associações, sendo que a Natureza, a sociedade etc., não são fins do 

processo, mas componentes, dentre outras, utilizadas para resolver controvérsias decorrentes 

das teorias, e que a irracionalidade é uma questão de ângulo e extensão da rede em que se 

insere. 

 

 

4.5  MATURANA E SEU APORTE BIOLÓGICO-EPISTEMOLÓGICO 

 

 

 Para o biólogo Humberto Maturana, viver é conhecer; o simples fato de um ser estar 

vivo já lhe condiciona a conhecer, pois seus órgãos dos sentidos estão abertos a captar 

impressões que ao serem processadas se tornaram o aparato de entendimento daquele ser 

sobre determinada coisa. Dentro do seu entendimento também não há uma separação entre 

sujeito e objeto, como entendia Descartes e outros que o antecederam e sucederam – isto é, 

não há o objeto fora do sujeito que conhece, formando duas entidades muito bem 

determinadas. Nesse sentido, 

 

[...] falamos de progresso na ciência e tecnologia em termos de controle e 
dominação e não em termos de compreensão e coexistência responsável. As 

noções de controle e dominação implicam na negação do que é controlado e 

dominado, bem como em colocá-lo como algo diferente e independente de 
nós mesmos (MATURANA, 2001, p. 156). 

 

 

Isto conecta-se com aquilo que Maffesoli (2005) argumenta, em outros termos, quando 

declara que o conceito quase sempre destrói o que conceitua, pois acaba alterando, separando 

o conceito do conceituado. 

Segundo MATURANA (2001), há uma infinidade de domínios ontológicos – tomando 

a Ontologia como a busca do Ser – do que vai ser conhecido. Se existem domínios 
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ontológicos os mais diversos – todos igualmente válidos e legítimos, segundo esse biólogo –, 

então há capacidades diferenciadas de conhecer, pois, para esse autor, todas as explicações 

são reformulações da experiência. Assim, para Maturana, a ciência somente tem razão de ser 

dentro do domínio das explicações científicas – que é um domínio ontológico específico, mas 

em nada superior nem especial em comparação com outros domínios possíveis. Ou seja, para 

esse pensador, as explicações científicas foram feitas dentro de um encadeamento que não 

poderia não resultar em algo que já não esteja inscrito nas premissas. Portanto, a ciência não 

vale em um domínio que não esteja escrito nesses termos; ela só tem sentido dentro do seu 

domínio de funcionalidade. 

O trecho a seguir, transcrito do livro Cognição, Ciência e Vida Cotidiana 

(MATURANA, 2001), mostra, em particular, uma relação com aquilo que falou Feyerabend 

(2007), sobre a inexistência do método geral da ciência: 

 

[...] não há um único aspecto ou operação do critério de validação das 
explicações científicas que seja científico por si mesmo, e, portanto, não há 

operações tais como observações, deduções, confirmações ou predições 

científicas. Existem apenas explicações científicas enquanto proposições de 

mecanismos gerativos que são aceitas como válidas exclusivamente na 
medida em que são parte da satisfação do critério de validação das 

explicações científicas, e afirmações científicas enquanto afirmações que são 

aceitas como válidas porque surgem direta ou indiretamente como resultado 
da aplicação das explicações científicas (Ibid., p. 136). 

 

 

 Ao discutir a questão da realidade observada, criticando a noção de sujeito e objeto, 

Maturana (op. Cit.) faz uma distinção entre objetividade com parênteses e objetividade sem 

parênteses. Se considerarmos esta última, estamos admitindo que a realidade existe 

independentemente do observador, ela será apenas captada por ele. Mas, se optarmos pela 

objetividade entre parênteses, é porque entendemos que observador e realidade não são 

indissociáveis, a realidade é criada pelo observador na sua interação com o meio. Ou seja, “a 

distinção entre ilusão e percepção é feita pelo observador, não pelo sistema” (Ibid., p. 74). 

Quem distingue é o observador, criando suas escolhas, de forma que “[o] explicar é sempre 

uma reformulação da experiência que se explica” (Ibid., p. 29). 

Em outras palavras, a objetividade sem parêntese, considera que existe um único 

domínio ontológico e este é de certa forma transcendente, ou seja, que “a existência precede a 

distinção” (Ibid., p. 31). Já na objetividade entre parênteses, há diversos domínios 
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ontológicos, pois “a existência se constitui na distinção” (Ibid., p. 31) feita pelo observador. 

Portanto, 

 

[n]o caminho da objetividade sem parênteses, uma afirmativa cognitiva é 

válida porque faz referência a uma realidade independente do observador. 

No caminho da objetividade entre parênteses, minha afirmação cognitiva é 
válida pelas coerências operacionais que a constituem. Aqui, dou-me conta 

de que uma explicação é uma reformulação da experiência, e se repito as 

configurações operacionais que constituem minha explicação, obtenho o 

fenômeno que quero explicar (Ibid., p. 36). 
 

 

 

Segundo o autor, “[q]uando os cientistas falam de buscar a verdade, certamente estão 

na objetividade sem parênteses” (Ibid., p. 52), sem atentarem para o fato de que “[...] não 

posso distinguir entre ilusão e percepção [...] [e que] a experiência não é o universo. [...] 

[Mas] o que acontece em cada um de nós”  (Ibid., p. 54, grifos do autor). Essa constituição da 

experiência interna, do fenômeno como algo presente no sujeito e não no mundo externo, 

segundo Maturana, se processa através da linguagem, que “consiste num operar recorrente, 

em coordenações de coordenações consensuais de conduta” (MATURANA, 1998, p. 90), de 

ações. 

 Esclareça-se que o fato de que não podemos separar ilusão de percepção, não deve 

levar ao entendimento de que não podemos conhecer, devido a certa indefinição. Se 

atentarmos para o pensamento de Maturana, entenderemos que a ideia de indistinguibilidade 

entre ilusão e percepção surge a partir da aceitação da concepção de objetividade entre 

parênteses. Ou seja, quando considero que o conhecimento se constitui no âmbito do sujeito, 

na interação deste com meio, não há como falar em ilusão ou percepção, porque o sujeito não 

tem como fazer tal distinção, já que o conhecimento institui-se de forma instantânea pela 

experienciação. Tal distinção somente tem espaço quando considero o modelo realista 

ontológico, em que a existência precede a distinção. 

Maturana (1998), em Emoções e linguagem na educação e na política, como em 

outras obras, expõe acerca da relação entre razão e emoção, colocando que devido ao fato de 

“[...] nos declararmos seres racionais vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções, e não 

vemos o entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção [...] não nos damos conta de que todo 

sistema racional tem um fundamento emocional” (Id., 1998, p. 15). Ele defende, inclusive, 

que “[...] se queremos compreender qualquer atividade humana, devemos atentar para a 

emoção que define o domínio de ações no qual aquela atividade acontece [...]” (Id., 2001, p. 
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130). Ou seja, este pensador declara de forma enfática que “[...] não é a razão que nos leva à 

ação, mas a emoção” (Id., 1998, p. 23). 

Como se vê, seu pensamento não se restringe apenas ao plano da epistemologia, da 

discussão acerca do entendimento humano, da relação entre experiência, sujeito e 

conhecimento, mas contém também proposições no que diz respeito aos sentimentos e às 

pulsões, sendo, nesse sentido, uma contribuição para se entender a vida como algo para além 

do racional. Ele critica com particular ênfase a competição e as relações hierárquicas 

autoconscientes, justamente por acreditar que são posturas que não consideram, nas suas 

práticas, o outro. A propósito, a respeito da analogia entre sociedade e natureza, como 

justificativa para o comportamento competitivo, ele sabiamente declara que os 

comportamentos dos animais não podem servir para isso, pois, 

 

[s]e dois animais se encontram diante de um alimento e apenas um deles o 

come, isso não é competição. Não é, porque não é essencial, para o que 

acontece com o que come, que o outro não coma. No âmbito humano, ao 

contrário, a competição se constitui, culturalmente, quando o outro não 
obter o que um obtém é fundamental como modo de relação. A vitória é um 

fenômeno cultural que se constitui na derrota do outro (MATURANA, 

1998, p. 21, grifos nossos). 
 

 

Analisemos a partir de agora o artigo Distinguindo o observador: uma tentativa de 

interpretar Maturana (s/d, tradução nossa), escrito por Ernest Von Glasersfeld. Este pensador, 

conhecido construtivista, vê relações muito próximas entre suas posições e as propostas do 

biólogo chileno. Para ele, 

 

[d]e acordo com Maturana, a cognição do organismo é fechada 
informacionalmente. Dado que ele pode, contudo, produzir descrições; i. e., 

conceitos, estruturas conceituais, teorias, e eventualmente uma imagem do 

mundo, está claro que somente pode fazer isso usando blocos de construção  
recolhidos através de alguns processos de abstração a partir do domínio de 

nossa experiência (GLASERSFELD, p. 1, grifos do autor, tradução nossa).   

 

 

Segundo Glasersfeld, as coisas melhoraram em relação a questões de dogmatismos 

materialistas ou metafísicos, “[...] mas a aversão contra modelos de cognição que expõe o 

conhecimento como dependente do organismo e igualmente como produto de um circuito 

fechado de operações internas, não tem de nenhum meio desaparecido” (Ibid., p. 2, tradução 

nossa). Dentro daquilo que vimos observando e frisando, ele coloca que para Maturana, 
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as únicas realidades possíveis são realidades externadas por uma operação 

de distinção do observador. [...] na sua teoria, cognição não é um meio para 
adquirir conhecimento de uma realidade objetiva, mas está a serviço do 

organismo ativo em sua adaptação no mundo experiencial (Ibid., p. 3, grifos 

do autor, tradução nossa). 
 

 

Nesse sentido, Glasersfeld diferencia este entendimento daquele exposto pelo modelo 

pragmatista, pois segundo este autor, o pragmatismo ainda “[...] alimenta a tentação do acesso 

a um mundo „objetivo‟” (Ibid., p. 2, tradução nossa), enquanto que no modelo epistemológico 

de Maturana, o conhecimento é produzido em associações internas do sujeito ao interagir com 

o ambiente. Ou seja, “[...] o que é observado não são coisas, propriedades, ou relações de um 

mundo que existe „como tal‟, mas, ao contrário, o resultado de distinções feitas pelo próprio 

observador seja ele ou ela” (Ibid., p. 2 – 3, tradução nossa).  

Ainda sobre este ponto, recorrendo a suas origens construtivistas, Glasersfeld 

esclarece “[j]ustamente como Vico, o primeiro pensador construtivista, falou, [que] o sujeito 

cognitivo pode conhecer apenas fatos, e fatos são itens que o próprio sujeito tem fabricado 

(Latim: facere)” (Ibid., p. 3, grifos do autor, tradução nossa). Ele aclara ainda que isto é 

totalmente contrário ao “[...] princípio ontológico: penso logo existo” (Ibid., p. 3, grifos do 

autor, tradução nossa) de Descartes, pois pensar e existir são a mesma coisa para Maturana. 

Ou melhor, não há possibilidade de desconexão entre viver e conhecer, não há como o ser-

vivo, de forma completa, se afastar da vida para raciocinar acerca dela. Como chama a 

atenção este construtivista, para Maturana, pensa-se ao viver – ou vive-se ao pensar, como se 

queira –, contrariando a ideia de que se pode pensar a vida, como se uma coisa pudesse ser 

separada da outra. 

Para finalizar esta parte da discussão, diríamos que a originalidade do pensamento de 

Maturana, como ele mesmo declara (MATURANA, 2001, p. 113), está justamente no fato de 

ele inserir o aporte biológico na discussão sobre a concepção de realidade e a estruturação do 

conhecimento. Através das experiências sensoriais que realizou com animais (Ibid., p. 19 - 

26), ele evidencia que a organização cognitiva dos seres vivos seria efetuada devido a 

associações internas, sendo o meio externo responsável apenas por impulsos. Isso lhe 

possibilitou abandonar a noção objetiva (que chama de objetividade sem parênteses) de 

conhecimento e realidade e conceber uma proposta que prime pela interação como forma de 

se chegar ao conhecimento. 
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4.6  A VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE, DO LOCAL E SEUS CONHECIMENTOS  

 

Essas críticas a respeito da ciência, da globalização e do projeto moderno, aqui 

reunidas e discutidas, fazem surgir pensamentos que defendem o retorno ao local, como forma 

de reviver, ou manter uma certa sociabilidade, e/ou relação com o meio, o território em que se 

habita. Feyerabend (2007), dentre outros, cita que “[h]oje, velhas tradições estão sendo 

revividas e as pessoas tentam outra vez adaptar sua vida às idéias de seus ancestrais” (Ibid., p. 

23). 

Milton Santos, ao analisar a globalização do mundo, dos mercados e dos territórios, 

defende mudanças na estrutura política de uma forma geral, revalorizando os diversos 

conhecimentos e as sociedades em que são construídos, socializados e cultuados, entendendo 

que “[e]sse novo mundo anunciado não será uma construção de cima para baixo, como a que 

estamos hoje assistindo e deplorando, mas uma edificação cuja trajetória vai se dar de baixo 

para cima” (SANTOS, 2006, p. 170), demonstrando que “[...] os símbolos „de baixo‟, 

produtos da cultura popular, são portadores da verdade da existência e reveladores do próprio 

movimento da sociedade” (Ibid., p. 145). 

E nesse sentido, concordamos mais uma vez com Milton Santos quando ele diferencia 

cultura popular de cultura de massa – diferenciação esta que também é feita sempre por 

representantes dessas culturas, como os repentistas nordestinos, por exemplo. Sendo aquela 

volátil, a serviço de algo passageiro, a cultura popular tem raízes que lhe dão vida, lhe fazem 

ser mais forte do que as decisões dos que estão inseridos. O que lhe outorga, realmente, o 

termo cultura: algo que é cultivado, que exige tempo para se instituir. 

Este geógrafo, resume muito bem sua concepção de conhecimento territorializado 

como algo indissociável, expressando, de forma poética, que, “[g]ente junta cria cultura e, 

paralelamente, cria uma economia territorializada, uma cultura territorializada, um discurso 

territorializado, uma política territorializada” (Ibid., p. 144, grifos nossos). E, ainda que 

 

[p]or baixo há maior dinamismo intrínseco, maior movimento espontâneo, 

mais encontros gratuitos, mais complexidade, mais riqueza (a riqueza e o 

movimento dos homens lentos), mais combinações. Produz-se uma nova 
centralidade do social, [...] uma nova base para a afirmação do reino da 

política (Ibid., p. 146 – 147, grifos nossos). 

 

 

Pode-se dizer que o pensamento ecológico que se viu emergir da segunda metade do 

século passado até nossos dias se associa aos entendimentos ora expostos. Isto porque a 
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ecologia, ou melhor, os seus adeptos estão afirmando, justamente, que é necessário 

empreender-se uma mudança na forma como estamos nos relacionando com o território, pois 

esta vem ocasionando consequências globais. Como coloca o economista Hugo Penteado, 

dificilmente conseguiremos resolver essas questões se continuarmos pensando de uma forma 

mecanicista, pois, segundo este estudioso – de economia, enfatize-se –, 

 

[o]s economistas agem como se a natureza não fosse uma variável relevante 

[...] [Isto porque] [o]s processos econômicos são explicados com as leis da 
mecânica e por essas leis o sistema econômico é considerado neutro para o 

meio ambiente. [E, como se isso não fosse já muito grave] [...] utilizam os 

avanços tecnológicos para concluir que o meio ambiente é inesgotável 

(PENTEADO, s/d, p. 2, grifos nossos). 
 

 

É o que ele chama de mito tecnológico. Para Penteado, 

 

[...] mitos [como este] fazem com que os economistas só analisem a 
economia em termos de fluxos e taxas percentuais, não olham o consumo 

absoluto, o estoque das estruturas, como casas e carros, nem o impacto 

ambiental dessa acumulação (Ibid., p. 3). 

 

 

Em tom de denuncia, proclama que 

 

[n]ós temos que entender que fazemos parte de um corpo imortal chamado 

espécie humana e que esse corpo depende de uma série de elos com a 
natureza, sem os quais, irá perecer. [...] precisamos modelar nosso sistema de 

valores em busca do equilíbrio. [...] ao invés de usarmos as tecnologias para 

impactar mais o meio ambiente, iremos usá-las para desmaterializar o mundo 
[...] [Porque] [p]or enquanto, os economistas só dão valor para uma árvore 

quando ela está derrubada no chão, quando ela vira uma tora (Ibid., p. 4, 

grifos nossos). 

 

 

É reconfortante – esperançoso? – quando se ouve esse tipo de preocupação e reflexão 

provir de um tipo de profissional (o economista) que, quando não está completamente ausente 

dessa espécie de discussão, costuma dela participar ao revés do que a cultura ocidental 

necessita – ou seja, um profissional tão valorizado nos dias atuais, mas por motivos em geral 

avessos ao que mais se está carecendo, que é uma consciência da interdependência entre tudo 

e da necessidade de mudança profunda, de padrão, estrutura, mentalidade, valores e ações. 
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Encontramos em Edgar Morin mais um porta-voz desse entendimento, que privilegia o 

local e a relação do ser com o ambiente. Para Morin (2000), a Terra é a nossa pátria, e “[...] é 

necessário aprender a „estar aqui‟ no planeta. [...] a comunicar, a comungar; é o que se 

aprende somente nas – e por meio de – culturas singulares” (Ibid., p. 76). Este pensador 

francês nos chama a adquirirmos uma consciência antropológica, ecológica, cívica terrena, e 

espiritual da condição humana (Ibid., p. 76, passim), acreditando que “[...] não se deve mais 

continuar a opor o futuro radiante ao passado de servidão e de superstições. Todas as culturas 

têm virtudes, experiências e sabedorias [...]” (Ibid., p. 77, grifos nossos). 

Aquelas questões, colocadas por Santos (2006), Santos (2004a, 2004b, 2005), 

Feyerabend (2007), Dupas (2006), Lindbom (2006), Maffesoli (2003, 2005), dentre outros, 

acerca do controle do mundo pelas concepções racionais ocidentais de apoderamento das 

culturas e territórios, estão presentes no seu pensamento, principalmente na obra escrita por 

Morin, Ciurana e Motta, intitulada Educar na era planetária. Tal era, seria justamente esta 

em que nos encontramos. A era que acreditou no progresso, no desenvolvimento, nas guerras 

como forma de produzir a paz, e na destruição da natureza como forma de avanço tecnológico 

(MORIN, CIURANA, e MOTTA, 2003). Segundo eles, 

 

ao se expandirem, as sociedades históricas rejeitaram as sociedades arcaicas, 
empurrando-as para a floresta e para os desertos, onde os futuros 

exploradores e pesquisadores, pertencentes à era planetária, ainda não 

constituída, os descobriram para caçá-los e exterminá-los. Essas sociedades 

históricas foram impiedosas com tudo que era pré-histórico; nada daquela 
sabedoria milenar foi assimilado, tudo foi exterminado (Ibid., p. 65 – 66, 

grifos nossos). 

 
 

Nesse sentido, estes autores argumentam que “[...] é preciso incluir entre as finalidades 

precedentes a busca da plenitude e da completude do indivíduo, que se efetiva através da 

música, da poesia, da mística e das artes em geral” (Ibid., p. 105 – 106). 

Colocamos também como componente deste mesmo entendimento, a sociologia do 

cotidiano, do presente, do sensível, defendida por Michel Maffesoli. Segundo ele, ao se 

descrever a realidade devemos “[...] buscar a significação de um fenômeno em vez de estar 

focalizado sobre a descoberta das explicações causais” (MAFFESOLI, 2005, p. 120). Em tom 

de denuncia, ele declara que, 

 

[i]ndependentemente do modo como tenha sido formulado, o discurso 

especializado sempre manteve distância em relação ao senso comum. Na 

melhor das hipóteses, este último será considerado como material bruto que 
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convém interpretar, ainda que seja triturando-o, desnaturando-o, corrigindo-
lhe a „consciência equivocada‟ (Ibid., p. 161).  

 

 
 

Nesse instante, torna-se urgente que se esclareçam algumas coisas sobre o senso 

comum. É preciso que se faça uma distinção acerca do termo: o senso comum, como aquilo 

que já é pacífico e que não precisa mais de considerações, de análises, é totalmente diferente 

do conhecimento genuíno dos indivíduos e suas lutas cotidianas – e, escusado dizer (pois, 

nesta altura desta exposição, deveria ser evidente), muito diferente, portanto, de sabedorias 

tradicionais milenares, as quais já enfatizamos terem sido exterminadas mundo afora no 

empreendimento de imposição de um pensamento único no planeta (empreendimento esse 

denominado, de modo eufêmico, de processo civilizatório, como Feyerabend (2007), em 

particular, bem identificou e denunciou). O fato de os conhecimentos da tradição serem 

enquadrados na categoria daquilo que já foi visto e em relação ao que se perdeu o interesse, 

banalizou-se, serve como um mecanismo para se descartar os conhecimentos vivenciais e se 

descartar o embate de discursos, de saberes. Tais conhecimentos jamais poderiam estar sendo 

chamados de senso comum, pois nem sequer foram contemplados. 

A questão é a seguinte: como algo que cresce de modo independente, autóctone, 

portanto sem as prerrogativas do conhecimento científico, pode ser analisado por este último 

como sendo uma coisa já ultrapassada, através dos critérios deste próprio conhecimento 

(científico)? O mais conveniente – e coerente e honesto – é entendermos que cada ser humano 

possui uma gama de conhecimentos (construídos por sistemas epistemológicos os mais 

diversos, provavelmente incomensuráveis, todos igualmente válidos) que lhe dá sentido frente 

ao mundo; que estes conhecimentos próprios não podem ser medidos nos moldes lógicos 

clássicos, da racionalidade científica, pois são o próprio ser, estão ligados a questões vitais de 

ordem emocional e representativa. Acreditamos que esses conhecimentos tradicionais não 

podem ser negligenciados, nem simplesmente substituídos por – ou reduzidos a – nexos 

causais externos. 

  Até porque, estamos de acordo, assim como Maffesoli (2005), com aquela já citada 

“[...] posição de Heidegger, que considera que o trabalho filosófico „não se desenrola como 

ocupação excepcional de um indivíduo original. Tem lugar em pleno ambiente de trabalho 

dos camponeses‟” (MAFFESOLI, 2005, p. 163 – 164). Filosofia como ligada à sabedoria – ou 

pelo menos à busca e construção desta. Acerca disso, “[t]enhamos em mente aquele apólogo 

sobre o filosofo que tem as mãos muito puras, principalmente porque não possui mãos” (Ibid., 

p. 167, grifos nossos).  
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Estejamos atentos que “[...] o senso comum [senso vital] é uma maneira de lembrar 

que, além ou aquém da racionalização da fé, há a experiência vivida fundando a vida 

corrente” (Ibid., p. 172, grifos nossos), e que, “[p]ortanto, a força do conhecimento não está 

no seu grau de verdade, mas na sua antiguidade, no seu grau de incorporação, em seu caráter 

de condição para a vida” (NIETZSCHE, 2001a, p. 137, grifos do autor), só assim teremos 

condições de entender a vida fora desse mecanismo causal da ciência moderna. 

 

 

4.7  PÓS-MODERNIDADE? 

 

 Todas essas questões de que falamos até aqui e outras mais, são, muitas vezes, 

chamadas de pós-modernas, por questionarem os parâmetros da modernidade. Tal expressão 

recebe várias definições, como também é vista de diferentes formas. 

Alguns vêem esse movimento como nocivo, considerando-o niilista e irracionalista, 

sendo a caracterização e reafirmação de uma sociedade que está em crise. Ou seja, seria a 

narrativa filosófico-epistemológica da crise dos pressupostos modernos.  

Outros acreditam ser possível uma reestruturação social partindo de um contexto pós-

moderno, sendo este período, atual, uma transição. 

Há também quem negue a pós-modernidade, vendo esses indícios já citados como 

característicos do curso (normal da evolução da) da modernidade. 

E há ainda o questionamento, com o qual nos identificamos, que vê o discurso pós-

moderno como possibilidade, de fato, de construção de uma relação com o mundo que seja 

revisionista das prescrições modernas, traçando alternativas distintas das anteriores. 

 Esboçaremos essas posições mais detalhadamente, a partir de agora. Comecemos por 

esboçar as origens dessa denominação (pós-modernidade). 

 

4.7.1  Motivações, origens, caracterização 

 

 É ponto pacífico o fato de a expressão e postura dita pós-moderna ter surgido com 

movimentos nas artes e na arquitetura, sendo depois utilizada para outros contextos. Sobre 

isso, vide, por exemplo, Celso Frederico (2007), David Harvey (2007), dentre muitos outros 

estudiosos sobre o assunto. 

Segundo Frederico (2007), “[a] expressão pós-modernismo é de extração francesa. O 

mundo anglo-saxão prefere chamar o movimento de pós-estruturalismo” (p. 13). O pós-
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modernismo, para muitos, se estabelece numa época de reestruturação, crise e/ou mudança do 

capitalismo, tendo essas questões impacto também na política e na sociedade e formas de vida 

como um todo. Atestamos isso, por exemplo, através da análise dos estudos de Terry Eagleton 

(1998). Este autor distingue pós-modernismo de pós-modernidade, sendo aquele “uma forma 

de cultura contemporânea” e este “um período histórico específico” (Ibid., p. 7) – aqui não 

faremos este tipo de distinção. Nesse trabalho ele diz “[julgar] o pós-modernismo sob uma 

ótica abertamente socialista” (p. 8), posto ser ele um pensador de esquerda. Eagleton vê a 

situação atual como “um colapso intimamente relacionado com a perda da noção de 

representação política” (p. 21), devido às decepções causadas pelo fracasso dos movimentos 

de esquerda. Embora possamos concordar com isso, não seguimos os encaminhamentos 

propostos por ele e demais que elencamos abaixo, como detalharemos melhor em seguida. 

Já “Jameson admite abertamente que a pós-modernidade corresponde a um novo 

período histórico do capitalismo” (EVANGELISTA, 2007, p. 138), admitindo “[...] que o pós-

modernismo não é um estilo, mas uma nova dominante cultural [...]” (Ibid., p. 142). Enquanto 

Lyotard defende que a pós-modernidade está ligada a uma época pós-industrial (Ibid.). Ainda 

segundo Evangelista (Ibid.), Lyotard defende que a pós-modernidade está ligada a uma época 

pós-industrial. Em resumo, estes autores parecem estar tratando de uma mesma coisa, que 

tende a entender pós-modernidade como sendo uma crise. 

Nesse sentido, diríamos que é digna de grande crédito para estes e demais pensadores, 

a ideia de que a pós-modernidade seria um sintoma do atual estado de coisas que se passa com 

a política e com a economia. Nas palavras de Harvey (2007), viveríamos numa condição pós-

moderna. Para Evangelista (2007), 

 

Harvey considera que o pós-modernismo é animado por um impulso crítico 

em reação à monotonia do alto modernismo positivista, tecnocêntrico e 

racionalista, assentado numa crença no progresso linear, em verdades 
absolutas, no planejamento de ordens sociais ideais, com a padronização do 

conhecimento e da produção [...] [promovendo] uma redefinição do discurso 

cultural em favor da heterogeneidade e da diferença, através da valorização 
da fragmentação, da indeterminação e da recusa do discurso totalizante ou 

universal (p. 147 – 148). 

 

 

Segundo esse entendimento, esse movimento seria um sinal de alerta para as 

mudanças ocorridas no sistema, sendo uma transição para um segundo momento do 

capitalismo. Mas esse entendimento não é o único existente, nem seus encaminhamentos são 

os únicos a ser considerados, como veremos a seguir. 
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4.7.2  Visões heterogêneas sobre esse pensamento: irracionalismo ou reestruturação  

          social? 

 

Analisemos a partir de agora, de forma mais detida, algumas das acepções mais 

comuns sobre a temática pós-moderna. Segundo Frederico (2007), 

 

 [...] as terias sociais pós-modernas que se julgavam afinadas com o 

movimento da realidade marcham na contramão da história e da ciência. O 

culto da fragmentação que elas celebram convive, hoje, em total desarmonia 
com o mercado internacional, enfim tornado uma realidade (p. 14). 

 

 

Por este argumento, o pós-modernismo, que teria proclamado o fim do capitalismo, 

não conseguiu êxito. Acreditamos ser esta uma concepção desfocada acerca do que se propõe 

o pensamento pós-moderno – mesmo se considerássemos o entendimento de que seria 

portador de uma mudança paradigmática. E mais, de acordo com a citação deste autor, parece, 

inclusive, que o capitalismo “venceu” e não se pode nem se deve falar mais de pós-

modernismo. 

Dentro de um panorama materialista, historicista e de luta de classes, os defensores 

desse entendimento concebem o movimento pós-moderno como negação de tudo e se 

refugiam na velha ideia de progresso pela tecnologia e economia, sustentado pelo ideal de 

ciência como conhecimento superior: 

 

[...] enquanto o pós-modernismo celebra a fragmentação e a indeterminação, 
a ciência de ponta estuda o seqüenciamento genético. O „materialismo 

espontâneo‟ dos verdadeiros cientistas, aqueles que se entregam ao 

automovimento de seus objetos de estudo, não dá ouvidos à argumentação 

irracionalista em voga que brada a favor da completa indeterminação e 
aleatoriedade dos fenômenos. A razão humana, assim, avança 

progressivamente, combatendo em seu trabalho silencioso os discursos 

vazios daqueles que pretendem „desmaterializar‟ a realidade, transformando 
tudo em „jogos de linguagem‟ (FREDERICO, 2007, Pp. 14 – 15). 

 

 
 

Segundo este entendimento, portanto, como já verificamos, o pós-modernismo é 

interpretado como irracionalismo, pois aquele entender não aceita que formas de organização 

inscritas em moldes não-progressistas possam ser também consideradas uma forma de pensar 

e entender as coisas. Aquele tipo de entendimento não concebe uma análise das pessoas em 
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movimento na vida cotidiana que não seja dentro dos parâmetros positivista ou marxista, por 

isso constroem esse tipo de discurso e/ou o seguinte: 

 

[...] os diferentes tipos de irracionalismo [pós-moderno] negam-se a aceitar 

que o processo histórico-social possua uma dimensão ontológica e que seja 

estruturado dialeticamente numa totalidade contraditória e articulada como 
um complexo de complexos. Assim, esgota sua representação do mundo à 

aparência imediata do mundo, tomando a fragmentação generalizada e 

caótica e a autonomização entre os diversos fenômenos e dimensões 

societárias como a forma de ser do mundo (EVANGELISTA, 2007, p. 70, 
grifos do autor). 

 

 

 Nesse contexto construído por Evangelista e outros, inclusive já citados, pós-

modernidade é sinônimo de fragmentação, caos, porque não é pauta da, não reza pela, cartilha 

dos grandes temas modernos. Embora critiquem e escrevam sobre as incongruências dos 

pressupostos modernos, estes autores não conseguem na vivência, na prática, se desvencilhar 

deste pensamento e suas formatações. Usam sempre os mesmos “paradigmas” modernos para 

designar as situações. O que estamos falando é dos grandes termos, das palavras-chave, como 

emancipação social pela luta de classes, uma única verdade ontológica, progresso contínuo 

etc., não da linguagem como um todo, pois somos conscientes das limitações que temos para 

saltarmos desta para uma linguagem nova, portadora de significados inéditos. 

Negar que a teoria histórico-social não tem uma dimensão ontológica não significa não 

acreditar em nada. Não discordo que tal teoria seja válida, responde a muitas coisas, mas 

discordo que a realidade seja apenas descrita por isso, ou ainda que todas as comunidades 

humanas sejam regidas por tal lei. Segundo esse entendimento, parece que ser irracional é não 

concordar com aquilo que é acordado por convenção pela maioria. 

Isso é acreditar e assumir o pensamento único, cuja hegemonia e perniciosidade 

criticamos anteriormente. Nossa tradição ocidental parece não entender isso, haja vista que 

toda a nossa filosofia foi feita em diálogos, onde um único sempre tem a razão. 

Segundo este entendimento sintetizado por Evangelista, a pós-modernidade seria uma 

anomalia que se instaurou no mundo, no pensamento dialético – no sentido marxista do 

termo. Como forma de preservação, ele coloca na conta daquele câncer todas as modificações 

– em particular as que ele e outros críticos nessa linha enxergam como as mais inconvenientes 

ou nocivas – que ora se verifica. Concordamos com ele acerca das colocações de Paul Virílio, 

sobre a perda da identidade, e do espaço público, as críticas da “ditadura da velocidade” 
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(EVANGELISTA, 2007, p. 86), só não concordamos que isto seja fruto do pós-modernismo, 

muito pelo contrário. 

Concordamos ainda, que este estado de coisas nega o social, devido ao atomismo que 

se criou com a globalização generalizante, mas acredito que podem existir outros espaços 

sociais, como sugere Maffesoli (2005), discordando, portanto, que seja “[...] [o atomismo 

social] o equivalente social da decomposição dos grandes relatos na pós-modernidade” 

(EVANGELISTA, 2007, p. 110). Para ele, a moléstia pós-moderna teria trazido todos esses 

males para o panorama moderno, inclusive o atomismo social. Ora, não confundamos pós-

modernidade com consequências do regime excludente que o mundo vive; aquela é 

justamente uma alternativa a este – pelo menos nos moldes que entendemos por pós-

modernismo. 

 Esse quadro interpretado por Evangelista até agora se mantém quando o autor vai 

analisar as questões relacionadas à ciência: “O desenvolvimento da ciência e da técnica 

persegue a melhoria da performance dos sistemas nos quais são aplicadas, sendo motivada 

mais pelo desejo de enriquecimento do que pelo aumento do próprio conhecimento” (Ibid., p. 

114). E completa: 

 

A ciência pós-moderna é a expressão teórica de uma „evolução descontínua, 
catastrófica, não retificável, paradoxal‟, que produz „não o conhecido, mas o 

desconhecido‟. Ou seja, a ciência constitui um antimodelo do sistema estável 

ao afirmar-se como um „modelo de “sistema aberto” no qual a pertinência do 

enunciado está em que “gera as idéias”, isto é, outros enunciados e outras 
regras de jogo‟ (Ibid., Pp. 117 – 118). 

 

 

Concordamos com as colocações sobre o que se tornou a ciência e sua prática. Mas, 

como frisamos, não é a pós-modernidade que gera isso, não foi ela que gerou a ciência. Esta é 

uma filha da modernidade, assim como o materialismo. E o principal problema que vejo nos 

argumentos e propostas deste autor é o fato de ele entender a pós-modernidade como algo 

separado, um contrário da modernidade. Nós defendemos que a pós-modernidade seria 

definida como uma postura acerca de uma condição, não a condição. Desta forma, 

entendemos que a “[...] dimensão esquizofrênica, vinculada às acelerações dos tempos de giro 

na produção, na troca e no consumo. [...] [gerando] a presentificação e a perda do sentido de 

futuro” (Ibid., p. 154, grifos do autor) é fruto de uma concepção moderna, e não uma 

anomalia que veio de fora, como deixa a entender este sociólogo. A pós-modernidade seria 

justamente um pensar sobre esta condição desde outra perspectiva, pressupostos, visão de 
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mundo, e não a época histórica marcada por esses desajustes, e tampouco seria aquela própria 

condição nem o elemento causador desta. 

Outro pensador que trata desta questão da pós-modernidade é o sociólogo português 

Boaventura de Sousa Santos, de quem já tratamos neste trabalho, acerca de outras posições. 

Para ele, 

 

[...] enfrentamos problemas modernos para os quais não há soluções 

modernas. Segundo uma posição, que podemos designar por pós-
modernidade reconfortante, o fato de não haver soluções modernas é 

indicativo de que não há problemas modernos, como também não houve 

antes deles promessas de modernidade. Há, pois, de aceitar e celebrar o que 

existe. Segundo outra posição, que designo por pós-modernidade inquietante 
ou de oposição, a disjunção entre a modernidade dos problemas e a pós-

modernidade das possíveis soluções deve ser assumida plenamente e deve 

ser transformada num ponto de partida para enfrentar os desafios da 
construção de uma teoria crítica pós-moderna (SANTOS, 2005, p. 29, 

grifos nossos). 

 

 

 Estamos de acordo que o moderno não pode ser pensado pelo moderno, inclusive 

falamos disso um pouco acima, mas não entendemos que “[...] a teoria crítica pós-moderna 

procura reconstruir a idéia e a prática da transformação social emancipatória” (Ibid., p. 33). 

Pelo menos não aquela concepção que temos de pós-modernidade. 

 Esse conceito de emancipação é totalmente tributário da modernidade, como já falei, 

inclusive quando discorremos sobre o pensamento deste autor. Entendemos que não há como 

um sistema criar algo e ao mesmo tempo querer que suas ações pareçam como externas a ele 

– porém, essa seria a única forma de haver emancipação de fato. 

Essa é a grande questão a se pensar. A liberdade não pode ser alcançada – seja lá o que 

ela for – pela via do modelo único (idealizado e perseguido com prioridade e empenho na 

modernidade). Pensar desta forma, mais cedo ou mais tarde vai se mostrar um engodo. Viver 

é relacionar-se com o seu desconhecido, e essa relação gera socialização entre os seres 

humanos. Portanto, a liberdade não é um projeto, mas uma vivencia. 

Porém, analisemos mais uma colocação de Santos (2005) acerca da pós-modernidade: 

 

Admito que não é difícil ver no pós-moderno de oposição aqui proposto 

mais uma posição moderna do que pós-moderna. Isto deve-se em parte ao 
facto (sic) de a versão dominante do pós-moderno ser o pós-moderno 

celebratório [„repetição acelerada do presente‟]. Só isso explica que um 

intelectual tão sério como Terry Eagleton se deixe tentar por uma crítica tão 
superficial quanto descabelada do pós-moderno (p. 37). 



134 

 

 Duas coisas podem ser entendidas dessa colocação de Boaventura Santos, acerca do 

seu pensamento. Primeiro, que ele concebe dois tipos de pós-modernismo, sendo que um seria 

engajado e o outro não. Segundo, que aquele não-engajado, automaticamente é celebratório, 

palavra que o autor usa para designar irracionalismo, niilismo ou coisa do gênero. Tendo uma 

influência marxista forte, ele considera que 

 

[a] idéia de uma „sociedade melhor‟ é-lhe [ao pós-modernismo de oposição] 

central, mas, ao contrário da teoria crítica moderna, concebe o socialismo 

como uma aspiração de uma democracia radical, um futuro entre outros 
futuros possíveis, que, de resto, nunca será plenamente realizado (Ibid., p. 

37). 

 

 Então, para este autor, a pós-modernidade seria uma reinvenção do socialismo, 

centrando nos conceitos de: emancipação, um futuro melhor do que o presente, luta social etc.  

 É preciso que se entenda que quando falamos isso não estamos sendo niilistas. A 

expressão viver o presente, tendo, porém, na cabeça os ideais modernos, não pode ser vista 

como outra coisa senão o abandono da causa, realmente. Nesse sentido, diria que o autor usa o 

termo celebratório fora de seu contexto para designar algo que não lhe é próprio, pois a 

celebração tem um tempo próprio, instantâneo, mítico, de forma que não poderia ser 

entendida como inconsequência, desistência frente à vida. É algo totalmente diferente, que, 

automaticamente, não leva ao entendimento de relativismo total, muito pelo contrário, mas à 

valorização dos instantes ritualísticos que constituem a vida. 

Portanto, vemos aqui uma concepção de pós-modernidade diferente daquela exposta 

por Evangelista e outros, mencionados acima, sendo esta de Boaventura Santos relacionada a 

uma transição paradigmática (Ibid., 41), de um paradigma dominante em crise para outro 

emergente (Ibid., 55), algo que o próprio autor assemelha à revolução científica do século 

XVI (Ib., 2004a, p. 17). E essa tampouco é a acepção que temos deste termo. 

 Seguindo nosso curso analítico acerca do pós-modernismo, vejamos as posições de 

Terry Eagleton sobre o tema. Este acredita que vivemos outra época em relação à moderna, se 

afinando com Lyotard e outros: 

 

[P]ós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções 
clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a idéia de progresso 

ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os 

fundamentos definitivos de explicação (EAGLETON, 1998, p. 7). 

    



135 

De onde mais que o pós-modernismo possa brotar – da sociedade „pós-
industrial‟, do último fator de descrédito da modernidade, da recrudescência 

da vanguarda, da transformação da cultura em mercadoria, da emergência de 

novas forças políticas vitais, do colapso de certas ideologias clássicas da 
sociedade e do sujeito – ele não deixa de ser, acima de tudo, o resultado de 

um fracasso político que ele ou jogou no esquecimento ou com o qual ficou 

o tempo todo brigando em pensamento (Ibid., p. 30). 

 

 

Este autor, portanto, é mais um que vê o pós-modernismo como um certo descontrole, 

desestruturação e perda de sentido, por considerar que esse movimento “[...] insiste em que 

todos os contextos são imprecisos e permeáveis” (Ibid., p. 52), por achar, assim como outros 

críticos, que o pós-modernismo se restringe à condição. Com efeito, segundo Eagleton, 

 

[a]o mesmo tempo libertário e determinista, [o pós-modernismo] sonha com 

um sujeito humano livre de limitações, deslizando feito um desvairado de 

uma posição a outra, e sustenta simultaneamente que o sujeito é o mero 
efeito do conjunto de forças que o constituem (Ibid., p. 37). 

 

 

Para este pensador, “[o] pós-modernismo não está proferindo uma outra narrativa 

sobre a história, apenas negando que a história tem forma de história” (Ibid., p. 39), isso 

porque “[...] desmitificou a mais teimosamente naturalizada das instituições ao desnudar as 

convenções que as governam [...]” (Ibid., p. 35). Ele acaba por se curvar ao discurso de 

fatalismo, ao analisar a figura já tão atacada de Nietzsche, para quem segundo Eagleton, “[...] 

[o sujeito é] mera espuma na vontade ubíqua do poder” (Ibid., p. 81), vendo nesse pensador 

alemão apenas aquela imagem, com a qual não concordamos, e acerca da qual já comentamos. 

 Como os demais autores que analisamos até agora sobre o presente tema, Eagleton 

não consegue ver o pós-modernismo de outra forma que não seja um ataque autodestrutivo ao 

capitalismo, ou ainda, que seja um reverso desta tendência. Nas suas palavras o pós-

modernismo “[...] rouba um pouco da lógica material do capitalismo avançado e a volta 

agressivamente contra seus fundamentos espirituais” (Ibid., p. 129). 

 De uma forma mais analítica, traçando uma conexão entre economia, política, arte e 

demais alterações no panorama herdado da modernidade, David Harvey considera que, “[e]m 

resumo, o pós-modernismo pode ser considerado uma condição histórico-geográfica de uma 

certa espécie” (Ib., 2007, p. 294). Nesse sentido, ele sustenta a tese de que 

 

[e]mbora a simultaneidade nas dimensões mutantes do tempo e do espaço 

não seja prova da conexão necessária ou causal, podem-se aduzir bases a 
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priori em favor da proposição de que há algum tipo de relação necessária 
entre a ascensão de formas culturais pós-modernas, a emergência de modos 

mais flexíveis de acumulação do capital e um novo ciclo de „compressão do 

tempo-espaço‟ na organização do capitalismo (Ibid., p. 7, grifos do autor). 

 

 

Harvey considera a “economia como espelhos” (Ibid., p. 295), e “o pós-modernismo 

como espelho dos espelhos” (Ibid., p. 301).  Dentro da concepção de pós-moderno de que já 

temos consciência, devido à analise dos autores anteriores, como característica de uma época, 

que uns vêem como perigo e outros como transição, esse autor coloca que  “[s]e houver uma 

metateoria com a qual possamos abarcar todas essas reviravoltas do pensamento e da 

produção pós-modernos, por que não devemos recorrer a ela?” (Ibid., p. 301). Ou seja, como 

o título de uma de suas obras deixa claro, ele acredita que vivemos uma Condição pós-

moderna. 

Ele considera que há uma “lógica transformativa e especulativa do capital” (Ibid., p. 

307), analisa a situação da “obra de arte na era da reprodução eletrônica e dos bancos de 

imagem” (Ibid., p. 311), a “compressão do tempo-espaço” (Ibid., p. 315), e “a crise do 

materialismo histórico” (Ibid., p. 319), para concluir que às “rachaduras nos espelhos, 

[seguem] fusões nas extremidades” (Ibid., p. 323), assumindo que este período (atual) seria 

uma crise e que sua resolução viria da reestruturação dos pontos em crise, nos moldes dos 

paradigmas modernos. Isso pode ser constatado na seguinte citação: 

 

[h]á alguns que desejam que retornemos ao classicismo e outros que buscam 
que trilhemos o caminho dos modernos. Do ponto de vista destes últimos, 

toda época tem julgada a realização da “plenitude do seu tempo, não pelo 

ser, mas pelo vir-a-ser”. Minha concordância não poderia ser maior 

(HARVEY, 2007, p. 326). 
 

 

Com semelhanças com este pensamento e também como os demais, mas totalmente 

diferente nas proposições no essencial, Sergio Paulo Rouanet, no livro intitulado As razões do 

Iluminismo, defende que a modernidade ainda está em marcha, que ainda não conseguiu seu 

intento. Ao mesmo tempo, ele defende que esta deve ser repensada, considerando que aquilo 

que vem se observando nos últimos tempos é mais uma neomodernidade do que propriamente 

pós-modernidade: 

 

Para a consciência pós-moderna, a modernidade tornou-se antiquada. Para a 

consciência neomoderna, ela nunca se realizou completamente. Para a 

primeira ela está abandonando o palco e, para a segunda, ela continua em 
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cena. A consciência temporal do pós-moderno está mergulhada no sonho; a 
consciência neomoderna rejeita o sonho. Ela rejeita o historicismo e opta 

pela história. Das duas perspectivas, sustento que somente a neomoderna 

tem o poder de compreender o presente e de transformá-lo. Pois dispõe, para 
compreendê-lo, das categorias de análise desenvolvidas na modernidade e, 

para transformá-lo, das energias explosivas depositadas no legado da 

ilustração (ROUANET, 1987, p. 26). 

 

 

 Semelhantemente àquelas colocações feitas por Evangelista e Eagleton, Rouanet vê a 

pós-modernidade como algo catastrófico, como uma condição anômala da modernidade. Esta, 

no pensamento de Rouanet parece ter uma condição que beira o paraíso: 

 

A pós-modernidade se manifesta, inicialmente, no plano do mundo vivido 

(Lebenswelt), através de um novo cotidiano, qualitativamente diferente do 

que caracteriza a modernidade. É um cotidiano em que a máquina foi 

substituída pela informação, a fábrica pelo shopping center, o contato de 
pessoa a pessoa pela relação com o vídeo. [...] O mundo social se 

desmaterializa, passa a ser signo, simulacro, hiper-realidade. [...] O homem 

pós-moderno é esquizóide, é permeável a tudo, tudo é demasiadamente 
próximo, é promíscuo com tudo que o toca, deixa-se penetrar por todos os 

poros e orifícios, e nisso se parece com o anti-Édipo de Deleuze e Guattari, 

que liberta os fluxos de energia obstruídos pelo capitalismo, transformando-
se assim, no revolucionário esquizofrênico que se opõe à paranóia fascista 

(Ibid., p. 233 – 234, grifos do autor). 

 

 

 Assim, esse autor insere-se dentre aqueles – o que já passa a se tornar um lugar 

comum – que consideram a pós-modernidade como uma moléstia que se instalou na 

modernidade, considerando Nietzsche e Heidegger como os desestruturadores do mundo por 

excelência (Ibid., 240 - 241). 

Como falamos, todos esses autores de que tratamos até este ponto sobre a 

problemática da pós-modernidade parecem estar presos à noção de sistema, se fecham em 

tentar sempre outro sistema, uma correlação do capitalismo. De tanto pensar no capitalismo, 

eles acabam sendo dependentes desse sistema. Por isso, pensar fora do capitalismo é pensar 

fora da conceituação, é ser realmente amoderno – e isso parece ser impensável. 

Esses pensadores vêem o pós-modernismo ao mesmo tempo radical e conservador, 

como Harvey (2007) e Eagleton (1998), porque não conseguem pensar de outra forma. Ou 

seja, numa concepção historicista, como a que eles adotam, se fracassa o novo tem-se que 

voltar para o antigo, pois o curso é linear, sem outras possibilidades paralelas, sendo as 

mudanças restritas a idas e voltas neste curso linear. 
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Em contrapartida, existem outras formas de entender as mudanças que ora se 

experimentam, como as que passaremos a analisar a partir de agora. 

 

4.7.3 – A pós-modernidade: por uma visão alternativa 

 

 Para Michel Maffesoli, “[e]sta [a pós-modernidade] nada mais é do que a eclosão dos 

germes pré-modernos que, após o longo sono da modernidade, ganham novo vigor” 

(MAFFESOLI, 2005, p. 41). No entanto, o autor deixa claro que isso não significa uma volta 

universalizante do arcaico em detrimento do moderno, mas uma “[...] sinergia de fenômenos 

arcaicos e do desenvolvimento tecnológico” (MAFFESOLI, 2003, p. 43). 

 Esta forma de entendimento desconsidera as noções de progresso técnico e tecnológico 

e passa a privilegiar a vida e os conhecimentos do cotidiano, sendo, portanto, mais condizente 

com aquilo que ora defendemos neste trabalho. 

 Ou seja, diríamos que é preciso voltar a pensar o mundo em que vivemos: a falta de 

sentido em que as coisas desembocaram. Por isso colocamos acima que concebemos a pós-

modernidade como uma postura, uma tomada de decisão acerca do desagregamento 

ocasionado pelo desenvolvimento dos pressupostos modernos. Por isso concordamos com 

Maffesoli, quando ele diz que “[à] especialização do conceito moderno, responde o holismo 

da progressão orgânica. À economia burguesista sucede a ecologia pós-moderna” (Id., 2005. 

p. 122). 

O geógrafo Milton Santos, com sua capacidade para estudar a sociedade e a relação do 

homem com aquilo que lhe é próprio, como o seu território, sua cultura, sua sociabilidade 

genuína, seus movimentos lentos característicos, denuncia, de uma forma não-catastrófica, 

que “[...] uma boa parcela da humanidade, por desinteresse ou incapacidade, não é mais capaz 

de obedecer a leis, normas, regras, mandamentos, costumes derivados dessa racionalidade 

hegemônica. Daí a proliferação de „ilegais‟, „irregulares‟, „informais‟” (SANTOS, 2006, p. 

120). Já Maffesoli, destaca que concomitantemente a isso, “[...] pode-se constatar, quanto à 

pós-modernidade, o retorno ao local, a importância da tribo e a colagem mitológica” 

(MAFFESOLI, 2003, p. 43). Nesse sentido, este autor coloca que 

 

[e]las [as ideologias] adquirem outra imagem, no caso, a das pequenas 

narrativas específicas, próprias, claro, à tribo que as encarna. As “grandes 
narrativas legitimadoras” particularizam-se, encarnam-se, limitam-se à 

dimensão de certo território (Ibid., p. 44 – 45). 
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 Concordamos com aquilo que diz Milton Santos (2006) sobre as emergências dos de 

baixo e suas manifestações. E nesse sentido, Maffesoli nos chama atenção para uma questão 

central, que tem relação direta com essa discussão que ora fazemos, que é a emergência do 

poder como representação, como algo separado da sociabilidade, como imperativo, como falta 

de sentido e nisso ele diferencia poder e potência: 

 

É sempre instrutivo, para o observador social, estar a tento à dialética entre o 

poder e potência. Ao elaborar o ideal democrático a modernidade pôs ênfase 
sobre o primeiro e, deste modo, valorizou a expressão conceptual e a visão 

teórica do mundo. Já a pós-modernidade tende a privilegiar a expressão 

imagética e o jogo das formas. Por conseguinte, é outro modo de estar-junto 

que se configura, o do ideal comunitário, expressão direta da potência 
(MAFFESOLI, 2005, p. 105). 

 

 
 

 Portanto, a imagem de pós-modernidade com que mais nos identificamos é esta que 

trata de uma alternativa ao modelo da modernidade, que privilegia as práticas comunitárias, 

territoriais, representantes de uma sociabilidade genuína, dentro de moldes diversos e plurais. 

Assim, é a essa visão alternativa de pós-modernidade que esperamos somar, por modesta que 

seja, uma contribuição para seu aclaramento, desdobramento e disseminação, em particular na 

área de educação científica, incluindo a de formação de professores de ciências naturais. 

Agora deixemos claro que este discurso tem a intenção de abrir espaço para múltiplos 

outros discursos, e não se construir em um substituto para aquele que ali estava anteriormente. 

Por isso concordamos mais uma vez com Maffesoli, por acreditar também que “[...] vale mais 

ser um sociólogo da pós-modernidade do que um sociólogo pós-moderno” (Ib., 2003, p. 38), 

por considerarmos a pós-modernidade como uma desagregação de um estágio de discurso 

único para outro onde há vários discursos, sociabilidades e criações diversas. 

Por isso, no que toca ao período atual, “[p]referimos denominá-lo de pós-ontológico 

[...] [pois] percebemos que a questão principal a destacar é uma mudança na forma de 

entender o processo de conhecer e explicar o mundo” (LOPES e JAFELICE, 2009, p. 9, grifos 

dos autores) – de acordo com aquela acepção, de que já falamos no capítulo 1 mais em 

detalhe (na nota de rodapé número 1), introduzida por Niklas Luhmann (conforme exposto em 

Clam, 2006); denominação aquela que propõe uma forma de se interpretar a realidade que 

prescinde daquelas abordagens totalizantes, características da modernidade e típicas do que é 

denominado, então, período ontológico. Este período, que Luhmann – e nós – vê ultrapassado 

(na história do pensamento ocidental, mas não ainda, nem de longe, nas práticas científicas e 

acadêmicas correntes, na educação, nos meios de comunicação etc.), se caracteriza por uma 
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acepção estrita de ontologia, aquela cristalizada no positivismo, que converge para o que 

podemos genericamente denominar de realismo científico: se há alguma verdade ontológica, 

no sentido de absoluto, de verdade última de tudo que existe, é a ciência – e nenhum outro 

sistema de conhecimento ou proceder metodológico – que tem acesso àquela e pode lidar com 

ela de modo tão imparcial, eficiente e completo. 

Assim, o período ontológico se caracteriza como sendo aquele em que a linguagem – 

o pensamento – das ciências naturais, assim como as naturalizações que delas transbordam e 

contaminam praticamente todas as outras áreas do saber acadêmico, remetem, todas, à ânsia 

teleológica do alcance da verdade inscrita, sem alternativa, na ontologia, alcance esse que 

constitui a meta de conquista dos supostos desvelamentos que a abordagem científica – de 

forma criteriosa, objetiva e metódica – possibilitaria. Para Luhmann (apud CLAM, 2006), 

devemos empreender uma hermenêutica sistêmica ou pós-ontológica, onde não há sentido em 

se pensar em uma realidade absoluta existente “por trás” do sensível, “além” do comunicável. 

Segundo Clam (2006, p. 227), 

 

[a] intuição específica de Luhmann [...] é a seguinte: a sociedade é um 

campo de comunicação social que contém a si mesmo e o lugar de todas as 

autodescrições da comunicação humana; é o lugar em que nasce todo o 
sentido [...] Todas as representações do mundo, todo dom com intenção de 

sentido, são realizações comunicativas [...] As condensações da 

comunicação social (em significados, instituições, rotinas, sistemas etc.) são 
de todo circulares e não possuem ancoragem alguma em qualquer realidade 

além da própria comunicação atual. [...] Trata-se da sociedade como 

totalidade de uma intersubjetividade da comunicação que constitui a si e a 

tudo de modo circular e sem exterior [...]. 
 

 

Esse tipo de visão alternativa – que neste trabalho temos chamado de postura pós-

moderna revisionista – é totalmente diferente daquilo que defendem os pensadores que vêem 

a pós-modernidade como catástrofe, ou como mudança paradigmática do capitalismo para um 

outro macrodiscurso e organização social. Nós consideramos que a postura revisionista é a 

mais condizente como crítica realmente efetiva ao pensamento único. 

Acreditamos que os autores de que tratamos neste tópico se apegam à modernidade, 

por isso vêem a pós-modernidade como algo externo – e, praticamente sem exceção, como 

algo desestruturante, desviante ou retrógrado, enfim, algo ameaçador ou, no mínimo, que 

contém muito mais pontos criticáveis do que elogiáveis. Tais autores não proferem uma 

crítica nas bases do que está por trás da condição que experimentam. Recorrendo ao futuro – 
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como forma de resolver a questão –, dizem que o período atual é uma transição, ou que a 

modernidade ainda está em curso etc. 

Passemos agora à análise dos argumentos alguns daqueles que criticam esses 

entendimentos pós-ontológicos e/ou pós-modernos. 
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5  AS LIMITAÇÕES E IMPOSSIBILIDADES DA CONCEPÇÃO REALISTA  

    FRENTE ESTA NOVA VISÃO DE MUNDO 

   

 

Suponha-se que encontramos um homem saindo às 
carreiras de um salão de conferências gritando a 

plenos pulmões que há lá dentro uma manada de 

elefantes em debandada. Como avaliar as “causas” 
desta “crença”? É evidente que isso dependerá de 

modo crucial da presença ou não de uma manada 

de elefantes em debandada no salão. Ou, mais 
precisamente, por admitirmos que não temos 

acesso “direto” à realidade, dependerá de nós 

darmos (cautelosamente !) uma olhadela no salão e 

vermos ou ouvirmos uma manada de elefantes em 
debandada [...] Ousamos afirmar que Barnes e 

Bloor, independentemente do que publicaram em 

seus artigos de sociologia e filosofia, fariam o 
mesmo na vida real. 

 

Alan Sokal e Jean Bricmont, Imposturas 

Intelectuais 

 

 

Com essas discussões que surgiram a partir do final do século XIX, que questionam 

basicamente o realismo, as verdades absolutas, o pensamento único – para usar esse termo 

criado por Milton Santos para designar uma situação que não se restringe apenas a uma 

determinada área, mas permeia a filosofia, a economia, a sociologia etc. –, surge, em 

contrapartida, um pensamento que tende a resgatar um suposto caráter ontológico da ciência. 

Os adeptos dessa corrente criticam a pós-modernidade, a sociologia e a filosofia da 

ciência, movimentos como o construtivismo, os nominalistas ou pragmatistas, o pós-

modernismo e demais posturas colocadas no capítulo anterior, justificando que tais 

entendimentos levariam a um relativismo total. No entanto, como veremos, suas teses acabam 

por não discutir realmente a questão posta, mas justificar o realismo por argumentos 

superficiais e subterfúgios, através de uma análise realista do mundo, que impossibilita pensar 

o conhecimento como interação. 
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5.1  UMA DEMARCAÇÃO EPISTEMOLÓGICA TENDENCIOSA 

 

 É difícil negar os argumentos postos pelos sociólogos e filósofos da ciência em relação 

ao caráter social das teorias científicas. Nesse sentido, a crítica mais comum, é colocar como 

se aqueles que defendem a ciência como uma atividade que não está isenta de pressões 

sociais, econômicas, ideológicas e humanas de uma forma geral, estivessem desconsiderando 

os fenômenos observáveis e demais questões envolvidas. É recorrente argumentos como o de 

Jorge Dias de Deus, segundo o qual “[...] um método científico baseado na experimentação e 

na lógica, fora de tudo o mais, não tem justificação, mas isso não quer dizer que um método 

histórico-sociológico se autojustifique por si só” (DE DEUS, 2004b, p. 220), atestando o que 

acabo de dizer. 

Existiria, dentro dessa visão, um tal Programa Forte em sociologia da ciência, que, 

segundo os críticos, seria nocivo por considerar que tudo é social, levando ao relativismo de 

que já falamos. A versão mais amena da sociologia da ciência considera que os fatores sociais 

são constitutivos do processo científico, mas que seriam apenas complementares ao 

entendimento da ciência e seu fazer, não abrangendo o processo em todas as suas nuances. 

Acreditamos que tais terminologias foram criadas com o intuito de combater, mudar o 

foco do que realmente se quis dizer nos estudos sociológicos acerca da ciência. A meu ver, os 

defensores do realismo ontológico intitulam de “Programa forte” como forma de criar um 

estigma e aí estender isso a tudo o mais que discute sobre a ciência. Criticam a colocação de 

que tudo é social, ou advém deste, argumentando que estaria se negando com isso os 

fenômenos, os objetos, a natureza e o mundo externo e demais coisas existentes, como já 

falamos. À frente combateremos este entendimento, que para nós é um equívoco. 

Queremos destacar também que o fato de se considerar que os conhecimentos não 

podem ser livres do contexto cultural em que estão inseridos, não significa, portanto, 

desconsiderar-se a importância e a impossibilidade de conhecer. Ao contrário, está-se 

assumindo a relação do conhecimento com sua matriz, em vez de considerar uma postura que 

concebe conhecimento como algo transcendente e que está além das comunidades portadoras 

de conhecimento (concepção realista do mundo). 

Considerar o fato de que o conhecimento tem relação com o contexto em que surge, 

instaura o pluralismo epistemológico. E tal pluralismo, se visto de uma posição realista, é 

considerado como sendo nocivo e desagregador. 

 A impossibilidade de conceber um mundo plural, que não seja pautado pelo realismo-

científico-ontológico, que considera que existe apenas uma única verdade para as coisas e que 
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esta somente será alcançada pela ciência, leva muitos ainda a argumentar que “[...] o „apelo à 

verdade, independentemente dos desejos humanos ou de questões de poder‟, pode ser um 

meio libertador” (MATTHEWS apud GRECA e FREIRE, 2004, p. 345, grifos nossos). Isto, 

por sua vez, alimenta uma atitude de defesa, segundo a qual “[...] embora os males da Ciência 

sejam muitos, uma não ciência seria pior” (DE DEUS apud GRECA e FREIRE, 2004, p. 

352), contribuindo e denunciando um arraigado realismo científico sem justificativa. 

 Comprovando o que venho falando, Roberto de Andrade Martins, historiador da 

ciência brasileiro, coloca que 

 

[o] programa “forte” da sociologia da ciência, que se desenvolveu nas duas 
últimas décadas do século XX, supõe que a aceitação e rejeição de propostas 

científicas deve ser explicada exclusivamente levando-se em conta fatores de 

natureza social e nunca mencionando o valor científico intrínseco das 

propostas (MARTINS, 2004, p. 128, grifos do autor). 
 

 

 

Nesse sentido, ele argumenta que “[n]em sempre suas descrições [dos cientistas] são 

concordantes, mas isso não deve nos levar a concluir que aquilo que eles descrevem é 

independente de uma realidade externa” (Ibid., p. 141), e que 

 

[é] verdade que Bruno Latour e outros sociólogos da ciência têm tentado 

incluir os objetos naturais em sua análise, porém de um modo bastante 
forçado: transformando-os em “atores” e “aliados” dos seres humanos, 

“recrutados” por eles quando necessário (Ibid., p. 142). 

 

 

 Ora, admitimos que as teorias são construídas mediante um impulso da realidade 

externa, mas isso é totalmente diferente de considerar que esta explicação é a explicação 

daquela realidade externa. Nesse sentido, este autor teria que dizer qual é, então, “o valor 

científico intrínseco” do qual fala. Pois, não acreditamos a esta altura que haja como 

determinar um valor sem que se esteja imbuído de certa concepção de mundo. Consideramos 

como valoroso aquilo que está de acordo com nossas convicções, sendo impossível uma 

dessubjetivação dos valores. 

Outra coisa que queremos destacar é o fato de Martins parecer considerar que a 

atividade científica é feita como se fosse por acaso, ao desconsiderar que os cientistas fazem 

escolhas. Como ele mesmo fala, em um interessante artigo intitulado La naturaleza de la 

pseudociencia: algunas consideraciones sobre el estudio de fenómenos inexistentes, “[...] os 
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cientistas não são pessoas perfeitas, e muitas vezes utilizam recursos que não são tão 

honoráveis como se pensava há 100 anos” (Ib., 2001, p. 318, tradução nossa). 

Nesse artigo, que discute a pseudociência, ao analisar os parâmetros que permitiriam 

se considerar um fenômeno crível ou não, o autor chega à instigante conclusão: “[...] parece 

que ninguém dos que tentam identificar a pseudociência considera que um estudo errôneo 

sobre algo existente deva ser classificado como pseudociência” (Ibid., p. 321 tradução nossa). 

No entanto, embora declare 

 

assumir uma postura ontológica realista, mas não ingênua [...] [que] [n]ão 
temos nenhuma possibilidade de comprovar diretamente nossas crenças 

sobre a realidade externa a outros [...] [que] [m]uitos cientistas não aceitam 

os supostos fenômenos paranormais e não os aceitariam nem se houvesse um 
volume enorme de evidências empíricas irrefutáveis a favor de sua 

existência (Ibid., p. 322 – 323, tradução nossa) 

 
 

[e que] [o]s critérios comparativos não permitem distinguir um fenômeno de 

um pseudo fenômeno e conseqüentemente não permitem distinguir a ciência 

da pseudociência. [...] [apenas] é possível justificar juízos de mérito 
comparativo e negar o relativismo radical (Ibid., p. 327 tradução nossa) [,] 

 

 

ele admite: “[...] sinto que tenho mais afinidade com os defensores da ciência que com os 

críticos radicais da atualidade” (Ib., 2001, p. 318, tradução nossa), demonstrando que seu 

pensamento acerca destas questões – embora não seja ortodoxo e seja um pouco mais aberto 

do que a maioria – acaba se direcionando, no campo em que nos concentramos na presente 

discussão, para uma demarcação epistemológica tendenciosa, tendo o conhecimento científico 

ocidental moderno como parâmetro superior para a análise. 

 Embora ele declare que a ciência não é a verdade, não trata da verdade (MARTINS, 

1999, p. 14) e que “[...] por mais respeitáveis que sejam essas pessoas [cientistas que 

acreditam que a ciência trata da verdade], elas simplesmente não possuem conhecimento 

filosófico, pois estão dizendo tolices” (Ibid., p. 14), Martins concebe a ciência como sendo um 

conhecimento mais seguro. 

Ele critica o anarquismo epistemológico de Feyerabend, pois, segundo ele, para este 

pensador “[...] tudo é permitido e não se pode fazer nenhuma diferença entre astronomia e 

astrologia, entre medicina e curandeirismo” (Ibid., p. 15). Sobre isso, entendemos que 

Feyerabend não está de forma alguma dizendo que estes conhecimentos são a mesma coisa, 

muito pelo contrário, como já expusemos no capítulo sobre filosofia da ciência. O que 

Feyerabend defende é que enquanto produções humanas, devem ter o mesmo valor, por que 
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são conhecimentos validados por comunidades para quem esses entendimentos fazem sentido 

e funcionam – e isso é muito diferente de dizer que todos os conhecimentos são iguais. 

A questão central para Martins é o fato de que a ciência não é a verdade, mas é melhor 

do que os demais conhecimentos existentes, porque as análises do autor são feitas, sempre, 

tendo em vista a ciência como parâmetro de balizamento e comparação com outras formas de 

conhecimento. Ou seja, ele parte da ciência para os demais conhecimentos. Segundo ele, “[...] 

pode-se introduzir a idéia de que certo tipo de trabalho tem maior valor científico do que um 

outro, sem que isso signifique que o outro não tem valor ou não é cientifico” (Ibid., p. 17, 

grifos do autor). A questão principal (na discussão em questão) para esse estudioso parece ser 

verificar os níveis de cientificidade que há em cada manifestação epistemológica humana. 

No artigo A situação epistemológica da epistemologia, Martins volta a criticar 

Feyerabend, colocando o anarquismo epistemológico como sinônimo de “nenhuma 

metodologia” (Ib., 1984, p. 88). Como já discutimos, isso não é verdade. Mas, para quem 

considera a epistemologia científica como a mais válida, o fato de ver várias epistemologias e 

metodologias (ou mesmo que sejam “metodologias”, isto é, procederes sem pretensão de 

sistematização de ações, como ocorre em muitas circunstâncias analisadas e discutidas por 

Feyerabend) serem defendidas como igualmente válidas lhe parece o mesmo que negar a 

existência de metodologias. 

Nesse artigo (MARTINS, 1984), como forma de negar o caráter intrinsecamente social 

da ciência, o autor demarca cada território de aplicabilidade de cada subitem que trata do 

conhecimento, de forma a enquadrar cada um no seu devido lugar: 

  

A minha proposta é a seguinte: identificar a epistemologia com a abordagem 

analítica, mas manter o nome composto „epistemologia analítica‟, a fim de 
enfatizar sua natureza; enquadrar a metodologia científica dentro da 

axiologia, paralelamente à estética e à ética; e deixar a ciência da ciência 

dentro do campo científico, fora da filosofia, e conseqüentemente fora da 
epistemologia, que pertence à filosofia (Ibid., p. 106, grifos nossos). 

 

 

Com isso, Martins deixa claro o seu intento: à epistemologia analítica seria dada a 

tarefa de decidir o que é conhecimento e o que não é; à metodologia científica, como 

representante da axiologia, portanto que trata dos valores, filosoficamente falando, caberá 

determinar a hierarquia entre as diferentes formas de conhecimento, sempre baseando-se na 

ciência como fiel da balança ou critério de diferenciação; e a ciência se auto-analisaria acerca 

das incongruências presentes no processo de conhecer (buscando sempre, claro, aquilo que 
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tem maior significado, e que está restrito, portanto, ao conhecer científico, conforme a 

proposta sugerida pelo autor). 

 A partir de agora nos deteremos no estudo dos argumentos de alguns dos principais 

defensores atuais do realismo ontológico. 

 

 

5.2  O REALISMO CIENTÍFICO DE BAS VAN FRAASSEN 

 

Segundo Van Fraassen, há um enunciado ingênuo do realismo científico, que é aquele 

que “[...] caracteriza uma teoria científica como um relato sobre o que realmente existe e a 

atividade científica como um empreendimento de descoberta, em vez de invenção” (VAN 

FRAASSEN, 2007, p. 25), Ele conclui – enunciando diferentemente – que o realismo, 

livrando-se do seu caráter ingênuo, concebe que “[a] ciência visa dar-nos em suas teorias um 

relato literalmente verdadeiro de como o mundo é, e a aceitação de uma teoria científica 

envolve a crença de que ela é verdadeira” (Ibid., p. 27, grifos do autor). 

Ele defende, em contrapartida, o que chama de empirismo construtivo. Segundo este 

entendimento, “[a] ciência visa dar-nos teorias que sejam empiricamente adequadas; e a 

aceitação de uma teoria envolve como crença, apenas aquela de que ela é empiricamente 

adequada.” (Ibid., p. 33, grifos do autor). 

Nesse sentido, a verdade está diretamente ligada ao empirismo, e automaticamente ao 

materialismo, sendo a teoria de Van Fraassen uma tese realista por definição. 

 Na sua defesa do empirismo construtivo, esse filósofo chama a atenção para a 

“dicotomia” entre teoria e observação. Analisemos a seguinte situação proposta por ele: 

 

A teoria diz que se uma partícula carregada atravessa uma câmara 

preenchida com vapor saturado, alguns átomos nas vizinhanças de sua 

trajetória são ionizados. Se esse vapor é descomprimido e, portanto, se torna 

supersaturado, ele condensa em gotículas onde estão os íons, criando assim a 
trajetória da partícula. A linha cinza-prata resultante é similar (fisicamente, 

assim como em aparência) à trilha de vapor deixada no céu quando um jato 

passa. Suponhamos que eu aponte tal trilha e diga: „Olhe, lá está o jato!‟ 
Alguém poderia dizer: „Vejo a trilha de vapor, mas onde está o jato?‟ Então 

eu responderia: „Olhe logo à frente da trilha ... lá! Você o vê?‟ Ora, no caso 

da câmara de vapor, essa resposta não é possível. Assim, apesar de ser a 
partícula detectada por meio da câmara de vapor, e essa detecção estar 

baseada em observação, claramente, esse não é um caso de estar a partícula 

sendo observada (Ibid., p. 41, grifos nossos). 
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Para este autor, o fato de estar sendo observado ou não já é colocado pela teoria, de 

forma que “[...] aceitar uma teoria é (para nós) acreditar que ela é empiricamente adequada – 

que o que a teoria diz sobre o que é observável (para nós) é verdadeiro” (Ibid., p. 44, grifos do 

autor). Poderíamos dizer que Van Fraassen, com sua tese, avança no sentido internalista, mas 

não no sentido de discutir mesmo os pressupostos do conhecimento científico. Ele discute o 

método sem se questionar acerca dele. 

Acreditamos que este argumento em favor da ciência e do realismo científico, ou 

empirismo construtivo, como o autor prefere chamar, contribui para, ao contrário, entender a 

ciência dentro daquilo que é criticado por Collins e Pinch, Latour, Maturana e outros. 

 Apesar de não desconsiderar os embates na ciência, Van Fraassen parece entender que 

eles não são algo determinante, que não impedem a descoberta da verdade, o que demonstra 

claramente o seu entendimento realista do conhecimento científico: 

 

[...] alego que o sucesso das teorias científicas comuns não é nenhum 
milagre. [...] Pois toda teoria científica nasce em uma vida de competição 

feroz, uma selva de dentes e garras ensangüentadas. Apenas as teorias bem-

sucedidas sobrevivem – aquelas que, de fato, agarram as reais regularidades 

da natureza (Ibid., p. 81, grifos do autor). 
 

 

 

Perceba-se: se eu considero que há uma convenção para determinar o que é 

observável, que os sucessos das teorias não são por acaso, têm uma razão de ser, o que 

significa uma teoria ser bem sucedida? É muito mais plausível considerar que as tais 

regularidades da natureza, de que fala o autor, não são descobertas, ou “agarradas” pela teoria, 

como se uma coisa não se comunicasse com a outra, como se teoria e experiência se fizessem 

separadas e, num determinado momento, fossem colocadas em teste. Ao contrário, 

consideramos que as teorias já ditam as respostas que querem ter. Ser bem sucedida não é ser 

mais correta, no sentido de se aproximar mais da verdade (supostamente ontológica, última), 

mas quando ela, a teoria, consegue constituir-se como uma verdade. 

Assim, umas teorias são bem sucedidas nas respostas e outras não, mas isso não se 

deve àquelas terem melhor representado o real; apenas a junção experiência/teoria foi 

satisfeita, segundo os critérios acordados, convencionados, para tal. Isso não deve ser 

considerado argumento para dizer que aquela teoria (dita bem sucedida) “agarrou de fato as 

regularidades da natureza”, como enfatizou acima o autor. 

Se o próprio Van Fraassen assume que “[a] real importância da teoria para o cientista 

profissional é que ela é um dos elementos da elaboração de experimentos” (Ibid., p 136), 
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como pode ele considerar que “[...] [o]s experimentos são então elaborados para testar essas 

teorias, para ver se elas poderiam ser admitidas na condição de portadoras da verdade 

contribuindo para nosso retrato do mundo” (Ibid., loc. cit.). Ou seja, se os experimentos são 

feitos já se considerando as teorias, como podem ser considerados testes para elas mesmas em 

sentido ontológico? Nem se fossem feitos independente ou aleatoriamente, pois seria uma 

montagem de quebra-cabeças da mesma forma. 

Enfim, pelo fato de uma teoria se comunicar com elementos da experiência, do mundo 

sensível, não devemos passar a considerar que essa é a única – ou a melhor (aliás, segundo 

quais parâmetros e critérios?) – forma de “casamento” entre teoria e realidade! Este parece ser 

o grande equívoco da concepção realista. 

Ao declarar que “[...] [o] lugar da possibilidade é o modelo, não a realidade por trás 

dos fenômenos” (Ibid., p. 352), Van Fraassen considera que existe uma realidade com padrões 

muito bem determinados – e inscritos nos moldes científico-racionais ocidentais, diga-se de 

passagem. Em contrapartida, argumentamos que ele poderia considerar que o modelo teórico 

ainda não encontrara seu equivalente na realidade observável. Ou seja, a cada teoria 

corresponderia um componente do real. 

 Este entendimento que propomos, apenas como provocação, poderia ser visto como 

tributário do total relativismo. No entanto, argumentamos que esta última interpretação só 

surge ao se considerar essas coisas fora de um contexto social. O fato não é que qualquer 

teoria vale, como se tivéssemos para um mesmo contexto social várias possibilidades, mas 

que grupos sociais diferentes constroem representações teórico-mentais diferentes, as quais, 

portanto, determinarão correspondências com o mundo externo também diferentes. 

Inevitavelmente, todo realista acaba defendendo que o empreendimento científico é o 

que está mais próximo de uma suposta realidade ontológica. Por isso, ao tentar fugir do 

realismo, ou criticá-lo, acaba ficando na mesma, porque não consegue sair do lócus de que 

fala – o referencial da ciência moderna ocidental, aquele que declara que não há como escapar 

da conformação determinada pela realidade externa (a qual é independente das representações 

mentais que possamos construir e subjuga todo e qualquer objeto ou ser vivo existente), 

realidade essa que, se tiver regularidades e universalidades, estas serão reveladas (seja quando 

for, ainda que em parte e assintoticamente no tempo) por tal ciência. 

 Sustentamos a posição de que o empirismo está diretamente ligado ao fato de que, na 

época em que surgiu, coisas eram criadas utilizando os pressupostos da mecânica e isso teria 

levado, portanto, ao entendimento de que a natureza, e/ou a realidade, deveria ser formatada 
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naquelas estruturas. É mais ou menos como uma internalização do mundo externo para um 

suposto mundo interno ou além do material, do palpável. 

 Encontramos também em Van Fraassen tentativas argumentativas que usam situações 

ou entendimentos descontextualizados para justificar posições hegemônicas acerca da ciência 

e do realismo científico. Vejamos este relato: 

 

[...] devo agora relatar as razões que me converteram a uma crença total no 

realismo científico. Essa mudança de opinião foi um acontecimento 
repentino, que me pegou desprevenido, quando eu estava lendo Tomás de 

Aquino. Como Saul na estrada de damasco, fui atingido por uma luz 

ofuscante e vi. O que vi foi que as tentativas medievais para provar a 

existência de Deus possuem análogos atuais, que demonstram a correção do 
realismo científico (Ibid., p. 356, grifos nossos).   

 

 

 O autor usa a expressão e a analogia referente a Saul, como se esta fosse realmente 

portadora de verdade indiscutível e válida para tudo e todos. Ele desconsidera que, assim 

como essas narrativas antigas, existem outras igualmente dignas de crédito, que são inscritas 

em outras concepções da vida, e com representações diversas dessas de que ele fala. 

 Van Fraassen passa então a analisar as teses de Tomás de Aquino e a tomá-las como 

base para seu argumento sobre o realismo cientifico. Resumidamente, vejamos um dos 

argumentos de Tomás de Aquino expostos por Van Fraassen, como forma de exemplificar sua 

comparação: 

 

Assim diz Tomás de Aquino: [...] deve haver alguma coisa que seja a mais 
verdadeira, a melhor, a mais nobre, e, conseqüentemente, alguma coisa que 

seja o maior ser; pois, como diz Aristóteles, o que é o maior quanto à 

verdade possui mais realidade (Ibid., p. 366, grifos do autor).  

 

 

 Como já vimos no capítulo 2, a verdade para Aristóteles é verificada através do 

Princípio da Não-contradição, pelo qual o que É automaticamente determina o que Não-é, 

justamente porque do contrário geraria a contradição. Nesse sentido, se Tomás de Aquino – 

que é tributário do pensamento de Aristóteles, visto que foi estudioso do pensamento deste 

grego, que inclusive o influenciou – de pronto declara, amparado em Aristóteles, que deve 

haver uma verdade superior a tudo o mais, e isto instantaneamente se torna uma lei 

determinante, basta agora estabelecer a sua concretização operacional. 
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 É dentro deste raciocínio que Van Fraassen argumenta em favor da supremacia da 

ciência como conhecimento superior: 

 

Assim, o que devemos explicar não são as supostas regularidades nos 

fenômenos naturais, mas antes, por que os fenômenos se aproximam de 

regularidades aparentes na medida em que o fazem. E quando a ciência 
descreve uma estrutura subjacente de maior unidade, coerência, simplicidade 

e regularidade que os fenômenos jamais poderiam esperar ter, então esse 

próprio grau de unidade sustenta que o retrato científico é um retrato mais 

verdadeiro, e que o mundo científico – e a mesa de Eddington – possui maior 
realidade que o mundo do senso comum (Ibid., p. 368).  

 

 

 Veja que o autor acredita na existência de uma dimensão ontológica absoluta, ao 

considerar que não devemos entender o fenômeno, mas entender como o fenômeno pode nos 

levar à verdade. O fenômeno, nessa concepção de Van Fraassen, seria apenas uma “pista”. A 

concepção do autor desconsidera que o conhecimento se torna verdadeiro quando faz parte e 

tem relação com a comunidade que detém aquele conhecimento. Embora vivamos uma época 

de colonização da ciência como forma hegemônica de epistemologia ou sistema de 

conhecimento, este entendimento externalista e contextualizante já há muito tempo ganha 

força e credibilidade, como estamos demonstrando em todo o corpo deste trabalho. 

 Apesar de já termos analisado questões referentes à relação entre ciência e senso 

comum, nos deteremos a comentar alguns pontos levantados sobre isso pelo autor em questão. 

A ciência procede como se tudo o que veio antes já estivesse presente no seu intento e 

que tudo que ela traz são coisas adicionais, para complementar; ela não vê que muitas coisas 

que antes existiam e que eram importantes, inclusive para a saúde mental do ser humano, 

questões simbólicas inclusive, hoje já não são tão consideradas. 

O fato de uma comunidade não considerar que ao esfregarmos uma mesa com a mão 

não tocamos nela – conforme uma explicação da ciência moderna diz ocorrer, devido a 

interações eletrônicas, de repulsão, entre as camadas exteriores de elétrons dos átomos 

externos da pela de nossa mão e aquelas do material da mesa –, não a torna inferior a uma 

sociedade dependente desta última explicação. Isso porque aquela sociedade tem suas 

explicações, que respondem às suas questões. Isso não quer dizer tampouco que não tenham 

dúvidas e que estejam paralisadas ou sejam refratárias a outros conhecimentos. Assim como 

as comunidades científicas, aquelas onde o dito “senso comum” é mais presente, 

constantemente estão sofrendo mutações e alterações. 
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Mas que se deixe claro que essas mudanças não seguem a obrigatoriedade quanto ao 

modo de conceber o mundo como a ciência mostra e exige, não segue a cartilha; poderá 

comportar outras formas de entender e explicar, sendo uma ramificação alternativa. 

Nesse sentido, poderíamos dizer que o que ocorre é que um ramo – por questões já 

postas anteriormente, como ideológicas, políticas e principalmente econômicas – acaba sendo 

considerado o ramo mais viçoso, mais crível. E, de forma retrospectiva, os demais ramos são 

obrigatoriamente considerados inferiores, ou erros de percurso. 

É isso que faz com que Van Fraassen (entre outros que compartilham o tipo de visão 

que ele defende), enxergue o mundo como um relógio, analogia que ele usa como mais um 

argumento para defender o realismo. Ou seja, ao perguntar se “[...] você pode conceber um 

relógio que marca o tempo sem um mecanismo interno?” (Ibid., p. 356, grifos do autor), ele 

está procedendo de acordo com o que colocamos acima, de forma retrospectiva. Assim como 

o relógio, deve ser tudo o mais, com associações e coordenações mecânicas e lógicas 

(insistimos: segundo a lógica que ampara a ciência contemporânea, claro). Mais um indício do 

vício do empirismo e realismo unificante, considerar um relógio como representante daquilo 

que seria a realidade, ontologicamente falando. 

 

 

5.3  A CRÍTICA DE MARIO BUNGE À SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA 

 

  Segundo este autor, “[...] os novos estilos sociológicos da ciência são incapazes de 

entender a ciência” (BUNGE, 1999, p. 146, tradução nossa), porque, para ele,  

 

[e]les nunca nos falam o que faz cientistas serem o que são, suas suposições 

filosóficas implícitas e normas éticas metodológicas são o que distinguem 

pesquisas científicas de outras atividades, qual seu lugar na sociedade, e 
porque a ciência tem sido dessa forma bem sucedida no entendimento da 

realidade e no subsídio à tecnologia – e desse modo, insucesso em decifrar 

(desalojar) pensamentos mágicos (Ibid., p. 146, tradução nossa). 

 

 

Neste ponto, assim como Martins, Bunge parece considerar a ciência como algo que 

deve ser tomado de partida, sem muito questionamento, o que logo já denuncia seu caráter 

demarcacionista em defesa de um conhecimento considerado inquestionável (além de, 

obviamente, superior, no que concerne o acesso, conexão e cognoscibilidade da ontologia). 
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Ao tratar dos trabalhos de Hessen sobre Newton, acerca da relação da teoria mecânica 

do inglês com a economia e os processos sociais que caracterizavam a época em que viveu, 

Bunge questiona: 

 

E por que, se Newton tinha tanto interesse em indústria, como Hessen 
reclama, ele não desenhou nenhuma máquina ou processo industrial? Por 

que foi ele um físico teórico e matemático e não um engenheiro? E porque a 

mesma classe social produziu o ateísta Hobbes e o deista Newton? (Ibid., p. 
149, tradução nossa). 

 

  

Consideramos que os argumentos de Bunge a respeito da relação das teorias de 

Newton com o contexto social em que estavam inseridas são muito superficiais. Pois se 

presume que esse estudioso saiba que a engenharia, como a conhecemos, no Ocidente, tem 

muito a dever às teorias mecânicas de Newton. Embora este não tenha desenhado nem 

projetado coisas referentes à parte prática da engenharia, não podemos negar que a relação 

entre força, movimento e massa muito contribuiu para a engenharia nos moldes em que ela se 

desenvolveu, como um entendimento básico, propedêutico ao pleno exercício desta atividade 

profissional. Além do que, desde quando grande interesse em algo significa que a “saída” 

profissional para tentar dar conta daquele interesse (o qual, aliás, pode ser um entre muitos 

outros, eventualmente mais pujantes para o envolvido, sem contar pressões ou condições de 

ordem social ou outra presentes) é única ou bem determinada, como Bunge parece supor? 

Note que não estamos com estas argumentações aderindo necessariamente à leitura e 

conclusões de Hessen sobre Newton e o desenvolvimento da mecânica. Estamos destacando 

diferentes facetas da superficialidade da contra-argumentação de Bunge àquelas. Ademais, se 

não bastassem os contextos históricos, sociais e culturais, há inúmeras idiossincrasias, 

aptidões específicas, gostos pessoais etc., atuando na escolha e exercício profissional, sem que 

esta ou aquela tendência, por fim concretizada em uma atividade preferencial, permita 

deduzir, daí, o maior ou menor interesse do profissional em questão por um ou outro assunto, 

direta ou indiretamente relacionado ao de sua escolha de trabalho. 

 Outro ponto a destacar é o fato de que para Bunge, constatar que uma certa época é 

caracterizada por determinada postura, proibiria o surgimento de outras manifestações em 

outras áreas. Ora, numa época de ruptura, ainda mais acentuada, nada mais normal do que 

termos concepções divergentes convivendo. 

 O autor parece entender a intervenção social na prática científica como se, de forma 

indubitável, obrigatória, a ciência seguisse os cânones de uma época, sem que tenha espaço 
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neste processo para as intervenções de agentes individuais. Sobre isso, defende que os 

sociólogos da ciência, os “externalistas radicais” seguiriam a seguinte máxima: “[...] fale-me 

em que tipo de sociedade você vive e eu te direi o que você pensa” (Ibid., p. 161, tradução 

nossa). Discordamos deste entendimento de Bunge acerca da corrente externalista, ou pelo 

menos não é esse o nosso entendimento do que venha a ser uma discussão sociológica da 

ciência. Acreditamos, como Foucault (2008), que o particular está presente no universal, e 

que, embora aquele esteja ligado de forma indissociável a este, apresenta singularidades. 

 O que se está colocando, de certa forma, como social no processo de desenvolvimento 

do conhecimento são as outras variáveis a se considerar neste processo. Isso porque até há 

pouco tempo, o processo científico era sinônimo de um método impessoal, a ponto de nem se 

considerar que pessoas e demais componentes de natureza humano-ideológica estavam 

envolvidas, influenciando os resultados de estatísticas, experimentos etc. 

 Na sua crítica aos sociólogos, Bunge declara ainda: “a escola de Merton peca 

ocasionalmente em concordar que quantidade pode compensar qualidade e, sendo 

estruturalista, ele ocasionalmente exagera o poder da matriz social” (Ibid., p. 155, tradução 

nossa). E prossegue: 

 

Na minha visão, alguns deles têm sido excessivamente externalistas, e têm 
indevidamente minimizado as singularidades das contribuições de tais 

homens de gênio como Arquimedes, Newton, Darwin e Einstein. [...] Merton 

escreve que “cientistas de gênio são precisamente aqueles cujo trabalho 

enfim pode ser eventualmente redescoberto. Estas redescobertas podem ser 
feitas não por um único cientista, mas por uma associação de cientistas. 

Nesta visão, o gênio individual dos cientistas é o equivalente funcional de 

uma reunião considerável de outros cientistas de vários graus de talento”  
(Ibid., p. 154,  tradução nossa). 

 

  

 Não desconsideramos que tais personagens citados propuseram questões instigantes e 

incomuns, mas, em concordância com Merton, gostaríamos de lembrar que, na história da 

ciência, há muitas proposições que não obtiveram êxito, justamente porque não foram 

retomadas, não foram aceitas pelas gerações futuras, ou mesmo por sua geração. E isso não 

quer dizer que tais proposições não eram igualmente interessantes, inovadoras e “geniais”. 

Chamar a atenção para o caráter social da genialidade de um indivíduo não é a mesma coisa 

que desconsiderar sua capacidade de inovação, de propor coisas novas; trata-se, como se vê, 

de coisas diferentes. 
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 Neste ponto, gostaria de colocar uma opinião. Não é de se espantar que cientistas da 

área de exatas temam as questões de natureza social, porque embora estas tenham sofrido uma 

influência muito forte do positivismo, elas ainda possuem um caráter de imponderável, de não 

quantificável, tendo um cunho aberto. Afinal, os rituais e manifestações ligados ao caráter 

social do indivíduo sempre assombraram os homens das chamadas ciências duras. O medo do 

oculto sempre foi o maior fantasma dos homens das exatas e das naturais, em geral. 

 Nesse sentido, para Bunge, “[...] a nova sociologia da ciência, particularmente o 

“programa forte”, reclama que todo conhecimento [...] tem uma essência social – de onde 

ultimamente não haveria distinção entre essência/contexto” (Ibid., p. 155, tradução nossa). O 

entendimento deste autor sobre esta questão parece ser muito semelhante aos demais críticos 

opositores já analisados. 

Segundo tal entendimento, o fato de se considerar a impossibilidade de definir uma 

divisão nítida entre o que é essência no processo científico e o que é contexto – tendo em vista 

que todo o processo está impregnado de decisões e procedimentos que interferem na 

proposição final, que não existe nada que não seja humano naquele processo, já que 

linguagem e tudo o mais depende de um contexto e de uma visão de mundo, são, enfim, 

práticas discursivas (FOUCAULT, 2008) –, leva esses defensores do realismo, e Bunge em 

particular, a considerar, meio que de forma descabida, que a sociologia só estaria 

considerando o contexto, o que seria totalmente sem sentido, já que teorias, proposições e 

conceitos realmente são criados acerca de algo. 

O que se está querendo dizer é que não existe a essência, como comumente é 

representada. Diferentemente do que se vê em geral, a teoria de forma hegemônica e a história 

da teoria como algo completar – ou, usando a terminologia de Bruno Latour, a caixa preta e o 

relato da caixa preta –, aqui se está falando de teoria e história tudo junto, sem separação nem 

hierarquia. Isso porque a história de uma teoria conhece muito bem o nascedouro daquela 

ideia! 

 Para Bunge, não se pode entender o social ao estudar a teoria eletromagnética de 

Maxwell, concluindo que, portanto, a “[...] ciência natural não é construída à imagem da 

sociedade e com o objetivo de reforçar a ordem social: ciência natural espera explorar e 

representar a natureza” (Ibid., p. 161, tradução nossa). E ainda que, 

 

[e]m ambos os campos intelectuais [ciência básica e tecnologia] criatividade 

é uma propriedade de cérebros, não de grupos sociais. Os últimos podem 

somente estimular ou inibir a criatividade intelectual. [...] Radicalmente, 
novas invenções, sejam em tecnologia ou em ciência, são ultimamente por 
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curiosidade, por paixão de resolver problemas e a alegria de consertar (Ibid., 
p. 165, tradução nossa). 

 

 

Mais uma vez o autor nos mostra a sua concepção de ciência, em que esta parece ser 

feita sem propósito, de modo isento e/ou neutro, ou – se há que se polarizar, então ela parece 

ser feita – apenas para o bem, para resolver problemas das pessoas, como se ela se 

processasse quase que fora da vida, num paraíso epistemológico idílico, totalmente 

independente e a salvo de perturbações ou ingerências espúrias que ameaçariam conspurcar 

aquela autônoma propriedade criativa dos cérebros. Da forma que o autor expõe, poderíamos 

muito bem conceber uma ciência atemporal, impessoal, uma entidade separada de tudo, 

apenas a ciência e seu método para o bem da humanidade – ou eventualmente, quem sabe, até 

para o mal da humanidade, afinal (ainda mais para quem comunga com o tipo de concepção 

realista de ciência abraçada pelo autor), sempre pode ocorrer que aquele empreendimento, 

tido como neutro e puro, possa ser corrompido por homens; contudo, nunca por sua própria 

essência; o importante para quem defende tal concepção é, acima de tudo, explicitar que a 

ciência é uma criação em nada contaminada, e muito menos definida ou caracterizada, por 

contingências históricas, sociais, culturais. Não discordamos que na ciência existe paixão, que 

ela se reporte à natureza, que seja motivada por curiosidade. Mas defendemos que isso não 

pode ser utilizado para desconsiderar um caráter subjacente a isso que são as ideologias, os 

interesses e as diretrizes que a envolvem – e que caracterizam muito de essencial de sua forma 

de ser, da definição de seus programas de pesquisa, de seus resultados, das convenções que 

vão definir quais destes serão acatados e quais refutados, da atribuição do valor de verdade 

etc. 

Na sua linha de argumentação habitual, Bunge declara que, “[n]a verdade, se fatos e 

teorias forem o mesmo, nem o fato pode ser usado para testar uma teoria, e nem a teoria pode 

ser usada para guiar a busca por novos fatos” (Ibid., p. 174, tradução nossa). Novamente, ele 

esboça o mesmo (des)entendimento que já discutimos. Ao conceber que fatos e teorias são 

totalmente separados, ele acredita que o desenvolvimento da ciência se processa num 

intercalamento de fatos e teorias, ainda dentro de um panorama cartesiano, digamos.  

Ele parece entender aquela colocação de Nietzsche – “[c]ontra o positivismo, que para 

perante os fenômenos e diz: „Há apenas fatos‟, eu digo: „Ao contrário, fatos é o que não há; há 

apenas interpretações‟” (NIETZSCHE apud ZANETIC, 2006, p. 61) –, como se as teorias 

fossem tecidas sobre fatos que não existem, o que indica a já comentada impossibilidade de 

entender que uma coisa está imersa na outra e vice-versa; que não há fatos separados de uma 
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concepção de mundo, visto que os fatos são recortados e inscritos por determinados grupos 

humanos, que possuem inevitavelmente idiossincrasias culturais. 

A maneira como os fatos são estruturados enquanto fatos já demonstra um 

comprometimento deles com o meio onde são construídos. Em um determinado estudo, as 

concepções, suas significações sociais, determinam a forma como o fato é posto. Ou seja, a 

significação que é dada para um certo tema é que determinará como ele será enquanto fato de 

estudo, como será estruturado enquanto fato e quais os encaminhamentos de estudo, quais os 

objetivos se quer alcançar como tal estudo. Portanto, o fato se mostra, realmente, como uma 

primeira explicação. 

A colocação que ele faz de ícones da história da ciência como sendo baseados em fatos 

– como teoria heliocêntrica, circulação do sangue, teoria eletromagnética e campos, átomos, 

genes, evolução das espécies etc. (BUNGE, 1999, p. 183 – 184, tradução nossa) –, é mais um 

indício de que esse autor considera que há descobertas científicas, como se os fatos surgissem 

de uma dimensão extra-social. Mas, pelo que acabamos de discutir e vem sendo discutido em 

todo este trabalho, sendo apontado, entre outros, por Feyerabend (2007), Collins e Pinch 

(2003), Maturana (2001), Latour (2000), os fatos, à medida em que são estruturados, parecem 

trazer consigo toda uma gama de entendimentos, determinantes ideológicas e bases 

conceituais que vão gerar a estrutura conceitual do fenômeno. Ou seja, o fato, é o início de 

toda a conceituação. 

Não é de se estranhar que Mario Bunge conceba, assim como Tom Bottomore, que: 

 

[s]e todas as proposições são existencialmente determinadas [como 
Mannheim usa falar] e nenhuma proposição é absolutamente verdadeira, 

então esta proposição ela mesma, se verdadeira, não é absolutamente 

verdadeira, mas é existencialmente determinada (BOTTOMORE apud 
BUNGE,, 1999, p. 184,  tradução nossa). 

 

 

 Realmente, se não se considera a sociabilidade, a base, o substrato que dá legitimidade 

à teoria, corre-se o risco de, inevitavelmente, cair no total relativismo, como nessa citação de 

Tom Bottomore. Acontece que, considerando-se a antropologia e demais estudos que 

abordamos, como aqueles propostos por Joanna Overing, Milton Santos, Michel Maffesoli, 

dentre muitos outros, podemos ver que a história, o território e as manifestações dos povos 

que ali vivem, imprimem conhecimentos pelas necessidades, e isso nos faz entender que 

existem muitas formas de conhecimento igualmente válidas – sendo cada uma as verdades 

desses povos. Vejo o social como convivência que permeia tudo, o meio, as pessoas etc. O 
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sujeito e o social são indissociáveis, assim como o sujeito e o objeto. Portanto, considerar que 

“as proposições são existencialmente determinadas” é um dado da convivência, da 

consideração assertiva e efetiva das diversas culturas humanas, e não uma regra lógica. 

Não obstante, por uma concepção demasiado realista, Bunge continua defendendo que 

o “[...] Instrumentalismo ou pragmatismo não „trabalham‟ para a ciência porque teorias e 

experimentos científicos têm como objetivo construções maximamente consistentes, 

verdadeiras, e relatos profundos do mundo real” (Ibid., p. 189, tradução nossa), expondo que 

existem linhas “construtivas e destrutivas” em sociologia da ciência (Ibid., p. 204 – 205 

tradução nossa) e que os externalistas empreenderam uma “revolta contra a ciência” (Ibid., p. 

207, tradução nossa). 

Na verdade, o que a vertente externalista da sociologia da ciência quer – pelo menos 

este é o entendimento que temos e que concordamos, encorajamos e defendemos –, é 

recolocar a prática discursiva científica – mais uma vez usando a terminologia foucaultiana – 

em contato com as demais práticas discursivas, revitalizar o debate entre os diferentes 

saberes, o que inevitavelmente gerará críticas e inadequações recíprocas. Ou seja, recolocar a 

ciência no embate da vida diária. Nesse sentido, não é de se estranhar que os defensores da 

ciência como empreendimento fora de questionamento e considerado à parte, considerem que 

este entendimento, defendido por aquela vertente – e aqui –, é apenas um ataque à ciência. 

 

 

5.4 – ALAN SOKAL E JEAN BRICMONT: IMPOSTURAS INTELECTUAIS 

 

Causou grande impacto nas áreas relacionadas à sociologia, história e filosofia da 

ciência, como também aos estudiosos da pós-modernidade, o artigo escrito por Alan Sokal, 

intitulado “Transgredindo as fronteiras: em direção a uma hermenêutica transformativa da 

gravitação quântica”, publicado em uma edição especial da revista “Social Text”, em 1996 

(Cf. SOKAL e BRICMONT, 2006, p. 16), que depois integraria o livro Imposturas 

Intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos (Ibid.). 

Nas palavras destes autores, aquela edição da “Social Text” era “destinada a refutar a 

crítica dirigida ao pós-modernismo e ao construtivismo social por vários cientistas eminentes” 

(Ibid., p.16). Aquele artigo, então, foi um embuste montado por Sokal. Ele foi redigido para 

parecer “uma caricatura de um tipo de trabalho [encontrado em „vastos setores das ciências 

sociais e das humanidades‟ que adotam a filosofia do „pós-modernismo‟] que havia 

proliferado em anos recentes” (Ibid., p. 15). Ele foi escrito com escárnio, para ridicularizar 
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pensadores da pós-modernidade, pois as ideias e propostas destes escandalizavam e 

angustiavam Sokal (p. 15) – assim como, podemos estender, cientistas naturais em geral 

(Sokal e Bricmont, em particular, são físicos). 

Como os autores reconhecem, “[a] história deste livro começa com uma farsa” (p. 15). 

Isto, em si, já diz muito da mentalidade e desespero dos autores, e também da sua arrogância e 

presunção, e ainda explicita o que se pode esperar encontrar em um livro inspirado nessas 

bases. Não há, em nenhuma parte do livro, um diálogo autêntico, maduro e não 

preconceituoso, com defensores de diferentes pontos de vista, uma vez que os autores 

consideram que detêm a verdade – sobre a realidade física e, portanto, a seu ver, sobre a 

realidade ontológica, absoluta, transcendente ao sujeito –, uma verdade inquestionável, a não 

ser que o questionamento seja feito segundo os critérios que eles reconhecem como os únicos 

legítimos para tal, ou seja, aqueles convencionais das ciências naturais, é claro. Esse livro 

revela ainda a incompreensão profunda desses autores em relação a pensamentos na área de 

ciências humanas em geral e expõe, mais uma vez, como o fosso entre as culturas científicas e 

humanísticas, anunciado por Snow (1995) (conforme expusemos no capítulo 4), é muito mais 

abissal, complexo e atual do se gostaria que fosse, ou do que alguns reconhecem que seja. 

Isto tudo é – ou deveria ser! – particularmente preocupante na área de educação 

científica. Com efeito, as publicações e sítios (na internet) de divulgação científica, por 

exemplo, habitual fonte de recursos paradidáticos para professores de ciências, costumam 

estar eivadas da mentalidade presente no livro em questão. Uma mentalidade de afronta, 

quando não de desrespeito, soberba e menosprezo declarado, a tudo que não comunga com os 

preceitos promulgados pela visão cientificista; portanto a tudo que pensa – ou ousa propor 

pensar – diferentemente da forma consagrada no âmbito das ciências naturais. Depois, alguns, 

em princípio com boas intenções, mas de modo muito simplista e ingênuo, acreditam que vão 

“humanizar” o ensino destas ciências com a introdução de história e filosofia da ciência, ainda 

mais nos moldes internalistas com que estas abordagens costumam ser apresentadas. Vê-se 

que, no que concerne tanto a humanização do ensino de ciências naturais, como a superação 

do abismo entre as culturas, “o buraco é mais embaixo”, como se usa dizer. Por isto, encontrar 

formas de interferir na imagem que se tem de ciência e em como os professores de ciências 

contribuem para a formação e enrijecimento dessa imagem, é tarefa que se faz urgente. Neste 

trabalho visamos somar esforços na direção de realizar, ainda que em parte, tal tarefa. 

Prossigamos na discussão do referido livro. Esses autores confessam que aquele 

primeiro texto (de Sokal, em 1996, lançado naquela revista norteamericana de cultura) trata-se 

“[...] de um artigo satírico cheio de citações sem sentido, porém infelizmente autênticas, sobre 
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física e matemática, proferidas por proeminentes intelectuais franceses e americanos” 

(SOKAL e BRICMONT, 2006, p. 9). Os autores, porém, deixam bem clara sua filiação ao 

realismo científico e à racionalidade instrumental: 

 

Nosso objetivo não é, portanto, ridicularizar críticos literários que cometem 
enganos ao citar a relatividade ou a teoria de Gödel, mas defender os 

cânones da racionalidade e da honestidade intelectual que são (ou deveriam 

ser) comuns a todas as disciplinas eruditas (Ibid., p. 21). 
 

 

Estamos de acordo com Sokal e Bricmont quanto ao fato de que os termos científicos 

(particularmente os das ciências naturais) são usados em demasia por alguns intelectuais das 

ciências sociais, muitas vezes de forma desfocada e tendenciosa. Entendemos que o pior é que 

quase sempre isto é feito como forma de legitimação daquilo que estão dizendo (estritamente 

em suas áreas, note bem), como se uma das formas de conhecimento existentes pudesse servir 

como legitimação em sentido absoluto, critério valorativo, para justificar discursos
5
. 

 No entanto, discordamos veementemente que isto seja considerado sinônimo de pós-

modernismo, ou que a pós-modernidade se restrinja a práticas de subterfúgios e 

falseabilidades – como tentam pintar Sokal e Bricmont. Estes autores defendem 

demasiadamente as ciências naturais – não são nem um pouco isentos, como podemos ver na 

citação em destaque acima – e parecem considerar que todos os trabalhos de teor pós-

moderno são iguais ou se assemelham à farsa que construíram. 

 Algo que logo se pode declarar é que as críticas destes autores em muito se 

assemelham àquelas feitas por outros de que já tratamos anteriormente, nos demais capítulos e 

temas tratados. Essa abordagem particularizada que fazemos, de autores e posições, visa 

justamente analisá-las com certa profundidade, passando por argumentos dos mais diversos – 

embora estes mantenham sempre uma semelhança essencial: a impossibilidade de entender 

esta nova postura frente ao conhecimento e sua estruturação (a chamada postura pós-moderna, 

que preferimos denominar pós-ontológica, como explicamos ao final do capítulo anterior). 

Ademais, é oportuno explicitarmos aqui que, com a adoção da presente abordagem, 

esperamos propiciar uma forma clara e fácil de expor, visando ser acessível a alunos, 

                                                
5 Esse comportamento é um dos frutos do transbordamento da forma de pensar e ver o mundo das ciências 

naturais, que contagia outras áreas do conhecimento acadêmico, as quais, de modo constrangedoramente acrítico, 

se submetem, aceitam naturalizar seus objetos de estudos (seres humanos, fenômenos sociais, ideias etc.) e lutam 

para incorporar os métodos, padrões, quantificações, postura ontológica e linguajar daquelas ciências, como já 

enfatizamos. Tal comportamento – após muitas exposições a contradições evidentes – parece estar em declínio, 

mas infelizmente ainda é muito frequente. Ele é, também, outra expressão da tendência ao pensamento único, 

que tanto criticamos e para o qual buscamos estimular a construção de contrarracionalidades (SANTOS, 2006). 
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professores e pessoas em geral, que é nosso principal objetivo com este trabalho. Com efeito, 

estamos cientes que a bagagem de leituras necessária para compreender e refletir em maior 

profundidade sobre as questões aqui tratadas, infelizmente está ausente da formação padrão 

do professor de ciências ainda praticada – por paradoxal, a nosso ver, que isto possa ser. 

Assim, tentamos articular a polifonia resultante da maioria das principais vozes que se 

manifestaram sobre as problemáticas envolvidas nesta discussão, colocando-as em diálogo de 

uma forma ao mesmo tempo dialética, didática e autoconsistente. Com isto, esperamos 

produzir um texto de referência – tanto para resumir como um posicionamento sobre esse 

assunto pode ser gerenciado por aquele profissional, como para estimular suas ulteriores 

leituras e reflexões sobre o mesmo – que seja útil para atuais e futuros educadores científicos, 

sejam professores de ciências dos diversos níveis de ensino, sejam pesquisadores da área. 

 Desta feita, passemos à parte mais contundente da exposição dos argumentos dos 

autores ora contemplados: 

 

Considerem, em compensação, a obra de Isaac Newton: estima-se que 90% 

de seus escritos tratam de alquimia ou misticismo. Mas e daí? O resto 
sobrevive porque está baseado em sólidos argumentos empíricos e racionais. 

Do mesmo modo, a maior parte da física de Descartes é falsa, porém 

algumas das questões que ele levantou ainda hoje são pertinentes (SOKAL e 

BRICMONT, p. 21). 
 

 

 Ora, mas o que fez com que os trabalhos de Newton fossem aceitos não foi 

seguramente o fato de serem sólidos em termos “empíricos e racionais”, haja vista seus 

embates com contemporâneos da época, como ainda uma série de outros trabalhos, também 

inscritos nos critérios de empiria e racionalidade, que foram desconsiderados pelos autores em 

questão. Como nos falam Silva e Moura (2008), o prestígio de Newton indubitavelmente 

influenciou no sucesso de suas teorias. Outro ponto a considerar é que seus entendimentos 

acabaram por satisfazer interesses filosóficos – haja vista que existe muita filosofia na física 

daquele inglês. Entenda-se filosofia, neste ponto, como sendo parâmetros segundo os quais se 

explica o mundo. 

 Da forma como Sokal e Bricmont colocam, a pertinência ou a relevância dos estudos 

de Newton e Descartes viriam por si mesmos, ou seja, o próprio fato de eles – seus estudos – 

existirem é o suficiente para que sejam considerados pertinentes. Ou seja, recaem naquela já 

comentada concepção de que o futuro não poderia ter sido de outra forma, fruto de uma 

projeção do passado mediado pelo presente. 
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Estes autores parecem juízes que depois do curso da história, depois que esta ou 

aquela teoria ganhou espaço em relação a outras, se vêem no direito de expurgar o que um dia 

foi vivo. Quais os argumentos atemporais e/ou absolutos – que não sejam baseados em um 

modelo político-econômico, por exemplo – que tais autores podem apresentar quando dizem 

que a ciência é superior à alquimia e ao misticismo? Ou para dizer que Descartes produziu 

teorias falsas e verdadeiras? Ou que 

 

[a] ciência moderna tenta realizar essas operações [relacionadas ao 

conhecimento] por um caminho mais cuidadoso e sistemático, usando 

controles e testes estatísticos, insistindo na repetição de experiências e assim 
por diante. [...] [e que] o conflito [com o senso comum] situa-se no plano das 

conclusões e não da abordagem básica (Ibid., p. 65) [?] 

 

 

  Pelo que já vimos, a verdade nada tem de absoluto em si mesma, mas tem a feição de 

um argumento, como, por exemplo, considerar que “[a] melhor maneira de explicar a 

coerência de nossa experiência é supor que o mundo exterior corresponde, ao menos, 

aproximadamente, à imagem dele fornecida pelos nossos sentidos” (Ibid., p. 64). Que é a tese 

do realismo ontológico, que se completa dizendo que a “[...] razão para acreditar nas teorias 

científicas (pelo menos as mais bem comprovadas) é que elas explicam a coerência das nossas 

experiências” (Ibid., p. 66). Estes autores recaem naquilo que chamamos demarcação 

epistemológica tendenciosa, fruto de uma análise unicamente internalista da ciência. Assim 

como os autores anteriormente estudados neste capítulo, eles também desconsideram o fato de 

que a pergunta já é parte da resposta na prática científica, entendendo, então, que esta é 

totalmente isenta. 

Entendamos que o que está em jogo, o fato a considerar – se queremos instaurar uma 

postura plural em relação ao conhecimento e à cultura de uma forma geral –, não é quem tem 

a melhor medida ou a melhor postura. Porque esta visão, esta forma de entendimento, é 

tributária daquilo que Santos (2006) nomeia de convergência dos momentos: situações 

diversas sendo encaradas segundo um mesmo critério – que é ditado por aquele que instaura a 

convergência desigual. 

 Em defesa do realismo, os autores colocam que 

 

[o] conjunto de todos os nossos dados experimentais é finito; mas nossas 

teorias contêm, pelo menos potencialmente, um infinito número de predições 
empíricas. Por exemplo, a mecânica de Newton descreve não somente como 
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os planetas se movem mas também como um satélite ainda não lançado se 
moverá (Ibid., p. 77). 

 

 

  O fato de a teoria de Newton explicar questões de mecânica e mecânica celeste que 

ela não previra na época da sua criação, não é de causar espanto. Até porque isso não ocorre 

apenas com a teoria de Newton, mas é uma característica de todas aquelas que ganham 

evidência. Isso definitivamente não faz da teoria científica de Newton um empreendimento 

superior, apenas uma rede explicativa que tem certo alcance. Este alcance é determinado 

pelos embates desta teoria com as demais explicações que surgirão para explicar os novos 

acontecimentos acerca da mecânica – ou do que for, dependendo do assunto que a teoria em 

questão anseia tratar; dentro daquilo que defende Thomas Kuhn: quanto mais vitórias uma 

teoria tiver, maior será o seu alcance. A teoria de Newton, e todas demais que se enquadrem 

nesse caso, explicam os fatos novos porque se tornaram hegemônicas e passam a ser 

consideradas parâmetros de conceituação até certo ponto válidos, não porque os fenômenos 

venham a comprovar tais teorias. Ou seja, vai-se da teoria para o fenômeno e não o inverso. 

 Sobre as controvérsias e as revoluções científicas, como denominou Thomas Kuhn, 

Sokal e Bricmont (2006) colocam que “[...] os cientistas devem tentar conjeturar da melhor 

forma possível, qual é o bom caminho a seguir” (Ibid., p. 82). Mas, para nós, a questão está 

justamente em saber o seguinte: o que é bom, é bom por quê? O que e quem determina – com 

base em quais critérios, definidos e convencionados como os melhores até o momento por 

quem – o que é bom, fazendo com que seja enquadrado nesta categoria? Estamos de acordo 

que aquilo que é bom – considerando o contexto racional moderno – é sempre o que, após 

passar por um processo de escolha, foi considerado o aceito (Cf. NIETZSCHE apud 

AZEREDO, 2000). Por isso, essa questão de que o cientista segue sempre o “bom caminho” 

não passa de uma nova forma de argumento internalista – além de circular – semelhante aos 

habituais. 

 Como já poderíamos perceber, e pelo que chamei a atenção acima, existem alguns 

temas e personagens que aparecem em todas as críticas proferidas contra a sociologia da 

ciência. Um desses personagens é Paul Feyerabend (2006), a sua famosa frase de que tudo 

vale, interpretada por Sokal e Bricmont (2006) de forma totalmente diferente daquela que 

aquele autor quis colocar – e que esclareci ao comentar seu pensamento. 

 Nesse sentido, Sokal e Bricmont (2006), colocam que “[e]xistem muitas maneiras de 

nadar, e todas elas têm suas limitações, porém, não é verdade que todos os movimentos 
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corporais sejam igualmente bons (se preferimos não nos afogar)” (Ibid., p. 86). Isto não é um 

argumento satisfatório contra as proposições daquele filósofo, pois nadar é uma atividade 

determinada, realmente possui uma metodologia que, embora varie, mantém certa restrição 

processual, digamos, pois tem um fim fixo: não morrer afogado. Já na ciência, como o próprio 

Feyerabend e outros de quem tratamos mostram – como Collins e Pinch (2003), por exemplo 

–, cada teoria tem um interesse diferente, que, por sua vez, determina o seu fim específico 

(cujo caráter é transitório) e uma forma de trilhar seu caminho também diferente, sendo 

impossível determinar uma única metodologia para o que se considera ciência. Como vemos, 

Alan Sokal e Jean Bricmont usaram uma analogia que condizia com aquilo que defendem 

para a relação entre conhecimento e realidade – mas a qual nada acrescenta de substância, 

conceito ou fundamento ao modo que eles enxergam tal relação, e muito menos prova que 

este é, de fato, superior a outros modos possíveis de interpretação. 

Os autores em questão argumentam ainda que “[...] o problema é que Feyerabend 

rejeita explicitamente a validade da distinção entre descoberta e justificação” (Ibid., p. 88, 

grifos dos autores). Onde, na verdade, o que Feyerabend fala é que esta tal justificação – 

usando o termo destes autores – é conduzida metodologicamente de formas diversas. 

Acerca do fato de Feyerabend (2006) defender a separação entre ciência e estado, 

argumentando que: embora pessoas de diferentes religiões possam professar sua forma de 

crença da maneira que quiser, não podem fazê-lo em relação ao conhecimento, já que “[é] 

preciso aprender, obrigatoriamente, física, astronomia, história. Os pais [de uma criança de 

seis anos] não podem substituí-las por magia, astrologia ou um estudo das lendas” 

(FEYERABEND 1975, p. 301, apud SOKAL e BRICMONT, 2006, p. 89); e que apesar de 

algumas pessoas verem “[...] a Terra como uma esfera oca que contém o Sol, os planetas, as 

estrelas fixas [...] [isso é considerado, no atual contexto de emaranhamento completo entre 

estado e ciência,] pura idiotice” (Ibid., loc. cit.), estes autores questionam: 

 

Afinal de contas, como descobrir precisamente em que “algumas pessoas 

acreditam” se não utilizando métodos análogos aos das ciências (observação, 
pesquisa etc.)? Se num levantamento das crenças dos americanos sobre 

astronomia a amostragem fosse limitada a professores de física, não haveria 

um só que visse “a Terra como esfera oca” (SOKAL e BRICMONT, 2006, 
p. 89). 

 

 

 Os autores parecem não conversar, não sociabilizar-se, pois acreditam que para 

qualquer informação é preciso fazer uma pesquisa científica e somente esta pesquisa 
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(devidamente quantificada, é claro, em resultados estatísticos ou equivalentes) pode justificar 

um entendimento – ou então (o que é pior, mas, infelizmente, mais provável neste período em 

que há hegemonia de um pensamento único), o que eles, dentre outros que pensam como eles, 

estão fazendo é, nada mais, nada menos, usurpar a conversação (além de quaisquer outros 

elementos comuns do viver), reivindicando-a (após os necessários retoques metodológicos 

pertinentes) como inscrita no rol dos procederes científicos canônicos. Saindo agora na rua, 

facilmente encontraremos pessoas que não comungam do modelo de mundo que a ciência 

defende. De acordo com estes autores e demais seguidores da vertente defendida por eles, isso 

não é conhecimento, assim como nenhum dos conhecimentos das demais culturas humanas o 

é. Os demais conhecimentos não valem mais nada; é preciso “observação, pesquisa etc.” (e 

não qualquer observação, pesquisa etc., mas tão somente aquelas inscritas nos cânones da 

ciência convencional). A que ponto se chegou! Nesse sentido, estes autores parecem 

desconsiderar o fato de existir alguém que não acredite na teoria científica sobre o sistema de 

mundo e sim em outra, ao inferirem que isso só poderia ser comprovado mediante uma 

pesquisa científica, e, o que é pior, que o fato de professores de física não acreditarem em 

outra interpretação que não aquela oferecida pela ciência seria uma justificativa para a não 

existência daquela crença. 

Em seguida, eles demonstram claramente que não apreenderam o que Feyerabend quis 

dizer, ao declararem que se “[p]oderia, por exemplo, sustentar que a teoria da evolução é 

infinitamente mais plausível que qualquer mito criacionista, mas que os pais têm direito de 

exigir que as escolas ensinem falsas teorias às suas crianças” (Ibid., p. 90). Ora, o que aquele 

filósofo da ciência defende é que as diferentes formas de conhecimento sejam contempladas, 

que aqueles que entendem a realidade de outra forma, tendo outros parâmetros para 

representá-la, tenham o direito de assim entender e viver. Aqui, diferença não é sinônimo de 

erro, como demonstram entender Sokal e Bricmont – e, o que é mais preocupante, como 

muitos outros, ainda nos dias de hoje, em que muito se discursa sobre pluralidade cultural, 

aceitar diversidades; transparece que a maioria (mesmo entre letrados e cultos) ainda não tem 

consciência do que significa, de fato, em todas as implicações envolvidas, acatar diferentes 

visões de mundo; é preciso que entendamos que isto não pode acontecer segundo o 

anacrônico esquema etnocêntrico colonialista (que ainda mostra sua forte presença, embora à 

meia luz e em subtextos ou em ambientes restritos e sob disfarces ou argumentos tidos como 

razoáveis e acima de suspeita), o esquema nos moldes: eu tolero sua forma diferente, desde 

que você reconheça que a minha é a melhor para todos nós. Não se está defendendo que 

“aqueles pobres coitados que não sabem de nada possam continuar no seu erro”. 
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Decididamente, não! Porém, não porque “vamos ensiná-los como se deve” e sim porque nossa 

interpretação de conhecimento, de realidade e da relação entre conhecimento e realidade é 

outra. Aquela é a postura de quem acredita que existe uma única forma de pensar e 

representar o que existe. O panorama para o qual Feyerabend sinaliza, e que fechamos com 

ele, é diferente, pois não há um referencial (epistemológico) privilegiado, não há o 

conhecimento, mas os conhecimentos. Não há erro, pois não há verdade ontológica absoluta. 

 Ao analisarem as colocações de Barnes e Bloor sobre relativismo cultural, segundo as 

quais 

 

[o] relativista, como qualquer outro, tem necessidade de escolher as crenças, 
aceitando algumas, rejeitando outras. Terá naturalmente suas preferências, e 

elas coincidirão caracteristicamente com as das outras pessoas que moram 

no mesmo lugar. As palavras “verdadeiro” e “falso” municiam o idioma em 

que estas avaliações são expressas, e as palavras “racional” e “irracional” 
exercerão função semelhante (Barnes e Bloor 1981, p. 27) (apud SOKAL e 

BRICMONT, 2006, p. 92), 

 

 

estes autores consideram que 

 

esta é uma estranha noção de “verdade”, que contradiz evidentemente a 
noção empregada no dia-a-dia. [Pois] Se considero a afirmação “bebi café 

esta manhã” como verdadeira, não quero simplesmente dizer que prefiro 

acreditar que bebi café esta manhã, muito menos que “outros em minha 
localidade” pensam que bebi café esta manhã! (Ibid., p. 93, grifos dos 

autores). 

 

 

Ora, mas a frase “bebi café” se refere ao fato de pegar aquele líquido (provavelmente 

contido em algum recipiente, tipo copo, xícara etc.) e levá-lo à boca. Este é o fenômeno. A 

grande dificuldade destes autores e de demais críticos da sociologia da ciência, como Bunge, 

por exemplo, é confundir a explicação com o fenômeno, como se o fenômeno já trouxesse em 

si a explicação correta. 

 Eles consideram que o ato de a pessoa estar ingerindo o líquido deve ser questionado. 

Mas isso é cair num realismo ingênuo sem precedentes. A discussão não é essa, questionar os 

sentidos e a percepção do ato, mas a explicação que diferentes comunidades humanas dão 

para este ato, o ritual que o envolve. São as explicações que têm diversas possibilidades de 

verdade, já que pertencem a mundos diferentes. Para uma comunidade, beber café – que, 

aliás, pode ser inscrita em outra linguagem, o que já muda intrinsecamente o significado, 
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posto que a língua reflete o entendimento (e poder-se-ia aqui também abrir espaço para os 

nominalistas, pragmatistas e adeptos da teoria dos jogos de linguagem) – poderia ter relação, 

representar um ritual, de contato com os deuses, enquanto para outra seria simplesmente a 

ação de ingerir um estimulante. Na visão aqui discutida, não faz sentido eleger um 

entendimento verdadeiro sobre os dois, já que ambos têm seus domínios de explicação. É isso 

que entendemos no que Barnes e Bloor defendem. 

 Sokal e Bricmont argumentam, portanto, que não há “[...] nenhuma diferença 

fundamental entre a epistemologia da ciência e a atitude racional na vida comum: a primeira 

não é mais que a extensão e o refinamento da última” (Ibid., p. 96, grifos do autor). Isso 

aparece em muitas críticas acerca da sociologia da ciência e é claramente contestável (e não 

vamos, aqui, sequer adentrar na discussão de teor propriamente epistemológico entre os 

continuístas – que vêem, como os autores, o pensamento científico como um aprimoramento 

do pensamento de senso comum – e os não-continuístas – como, por exemplo, como Gaston 

Bachelard e muitos outros, que argumentam que há uma ruptura epistemológica entre esses 

dois tipos de pensamento –, discussão essa que somaria muitos elementos de crítica à visão 

defendida por esses autores, mas que desviaria o foco da argumentação para territórios 

exógenos à presente discussão). Seria um refinamento se essas formas de conhecimento – 

conhecimento vivencial e ciência – seguissem uma ordem sequencial no tempo e se 

considerasse que uma é superior à outra; mas, consideramos que elas são paralelas, e 

constituem universos diferentes. Ainda nesse sentido, esses autores consideram que 

 

[a]lém disso, as qualidades pessoais dos cientistas e suas crenças 
extracientíficas são irrelevantes para a avaliação de suas teorias. A alquimia 

e o misticismo de Newton, por exemplo, são importantes para a história da 

ciência e mais amplamente para a história do pensamento humano, mas não 
para a física (Ibid., p. 214 – 215).  

 

 

Evidentemente, se olharmos a física já como um recorte da profusão de conhecimentos 

que existiam naquela época – detendo-nos nas teorias Newton, que é o ponto levantado pelos 

autores –, somos levados a crer, assim como estes, que uma coisa é totalmente diferente da 

outra. No entanto, o que estamos questionando é justamente que se abra o leque para as 

múltiplas manifestações, para que possamos compreender que aquele molde de ciência que 

comumente é veiculado, na verdade se encontra apenas nos manuais de ciência. 

Neste instante, vale a pena também nos questionarmos: o que é misticismo? Será que a 

teoria de Newton da mecânica, por exemplo, é somente racionalidade, não há nenhum outro 
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elemento de crenças, algum elemento imponderável contextualizante que apresente relevância 

na estruturação daquela teoria? Pelo que percebemos e podemos entender, inclusive através 

do trabalho de Rocha (2002), o conceito de atração dos corpos tem muito de simbolismo, 

sendo um capítulo considerado à parte da teoria de Newton, que quase nunca é abordado. 

Sokal e Bricmont (2006) abertamente declaram que um dos principais objetivos do 

estudo que empreenderam, “[...] é entender as causas dessa histórica reviravolta [a esquerda 

ter abandonado a ciência que a ajudou contra o obscurantismo (segundo os autores)]” (Ibid., 

p. 216), demonstrando uma tendência dos críticos da pós-modernidade em colocar na conta do 

obscurantismo formas de conhecimento e manifestações que não rezam pela cartilha da 

ciência e da concepção de progresso contínuo. 

O pós-modernismo seria justamente uma forma de tentar voltar a pensar sobre esta 

situação. No entanto, Sokal e Bricmont (2006), assim como muitos daqueles que já 

analisamos, acreditando que há apenas uma forma de conhecer, viver e se relacionar (ou, o 

que na prática é o mesmo, acreditando que há uma forma, dentre as diversas ensaiadas ao 

longo da história da humanidade, que se revelou inquestionavelmente superior às demais), 

acabam considerando a postura pós-moderna uma reviravolta, um retrocesso. No que toca à 

questão específica da ciência, eles defendem que 

 

 é fundamental distinguir pelo menos quatro significados da palavra 

“ciência”: um esforço intelectual visando a uma compreensão racional do 
mundo; um conjunto de idéias teóricas e experimentais aceitáveis; uma 

comunidade social com costumes específicos, instituições e vínculos com a 

sociedade mais ampla; e, finalmente, ciência aplicada e tecnologia (com a 
qual a ciência é amiúde confundida) (Ibid., p. 220, grifos nossos).  

 

 

Como se uma dessas entidades fosse separada da outra, como se existissem várias 

formas de ciências, como se não fosse o mesmo grupo intelectual (e poderio associado, tanto 

retórico, como de fato, político, econômico, midiático etc.) que gera as ideias teóricas e 

experimentais, os costumes e as bases da tecnologia. 

De acordo com o que já atentamos, esses autores restringem o pós-modernismo a 

sinônimo de um movimento em que pessoas falam chavões de outras áreas de forma 

desfocada, ou “[...] o espetáculo de uma comunidade intelectual em que todos repetem frases 

que ninguém entende” (Ibid., p. 222), desconsiderando os pensadores da pós-modernidade, 

que a concebem como uma postura. 
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Eles falam do “[...] efeito nefasto que o abandono do pensamento claro e da escrita 

clara tem sobre o ensino e a cultura” (Ibid., p. 224), demonstrando uma concepção de ensino 

compartimentada, que privilegia mais a formação de operários para alimentar a necessidade 

de uma engrenagem que a tudo devora. O que chamam de “pensamento claro”, “escrita clara”, 

é, na verdade, uma concepção intrinsecamente conservadora, senão reacionária, que 

considera que as questões ensinadas nas escolas e veiculadas como cultura são livres de 

controvérsias. – e, claro (em coerência com a reação que manifestam contra a proposta de 

separação entre estado e ciência, como aquela feita por Feyerabend), aquelas questões devem 

ser ensinadas e veiculadas segundo o catecismo do pensamento único, que no âmbito da 

ciência se confunde com o do realismo científico. O que não se sustenta frente a um estudo – 

ainda que breve – mais detalhado! 
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6  UMA NOVA IMAGEM DE CIÊNCIA: CONSEQUÊNCIAS    

    PARA A EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

[...] os discursos e as mitologias não são senão 

maneiras complementares de exprimir uma mesma 

coisa: o retorno de uma concepção global do 
homem em seu ambiente natural e social. [...] tal 

sensibilidade é bem mais importante que as 

querelas escolares acerca de temas abstratos, cuja 

inanidade se torna cada vez mais visível. 

 

        Michel Maffesoli, Elogio da razão sensível 

 

 

 Percebemos que, contrariamente à ideia de que o sujeito cognoscente e a realidade – 

tida como objeto a ser conhecido – são mundos distintos e separados, no sentido de que há 

uma essência que existe por si mesma, se apresenta outra mentalidade, de cunho 

contextualista, que contempla o social, que considera a linguagem e diversos outros aspectos 

– como o poder – como determinantes na construção de um certo conhecimento. Esses 

entendimentos, surgidos na filosofia, sociologia e antropologia, aliados à filosofia e à 

sociologia da ciência, contribuíram para o surgimento de uma concepção pluriepistêmica de 

conhecimento, o que inevitavelmente contribui para uma outra concepção de conhecimento – 

até há pouco tempo tida como o saber (para usar um termo de Michel Foucault). 

 Pensamentos como o de “Popper [...] [, que] usa a realidade como um princípio 

explicativo a priori” (MATURANA, 2001, p. 167 – 168), argumentam em favor de uma 

concepção realista para o conhecimento e a existência. Nesse sentido, poderia se dizer que 

“[o] campo da educação se encontra assim confrontado com a supremacia dessa ideologia 

cientificista que se impõe mundialmente, em nome de referências científicas ultrapassadas, 

com o apoio das tecnologias da informação” (GALVANI, 2002, p. 95, grifos do autor).  

No entanto, acreditamos que a percepção de que a ciência e a tecnologia estão a 

serviço do mercado global, determinando, portanto, uma total insensibilidade do mundo frente 

a diversas questões das quais já comentamos e um viés para as culturas não-humanas, traz, 

obrigatoriamente, consequências para o educador e o divulgador científicos. Ou seja, em meio 

a teorias e discussões teóricas e intelectuais, o educador científico parece ser o mais cotado 

para levantar o seguinte questionamento: 
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Mas onde nós, indivíduos humanos responsáveis, estamos em tudo isto, que 

podemos ser tão facilmente manipulados por outros humanos através de seus 
argumentos de geração de progresso no desenvolvimento do poder da 

máquina, enquanto eles satisfazem suas próprias ambições, desejos e 

fantasias? (MATURANA, 2001, p. 189). 
 

 

Ou seja, o educador em ciências não pode mais ficar circunscrito a esta mentalidade 

que ainda concebe a ciência como totalmente objetiva, sem controvérsias e que seu objetivo é 

resolver os problemas de toda a humanidade, que esse modo de vida que adquirimos é o único 

possível ou o melhor que a humanidade acabou construindo, acreditando que a proximidade 

da verdade é medida numa escala que afere os graus de cientificidade de um conhecimento. 

 É preciso passar a considerar as consequências da análise sociológica da ciência, 

assim como interpretações de cunho externalista sobre a natureza da ciência, para a educação 

científica, desconstruindo os discursos das correntes predominantes na educação 

contemporânea e optando por alternativas pedagógicas pós-modernas revisionistas. No 

entanto, 

 

[...] convém explicitar que a leitura pós-moderna que consideramos 
importante incorporar em uma pedagogia crítica é aquela que contempla 

reflexões mais arejadas, que tentam extrair o que de melhor o pensamento 

pós-moderno pode contribuir para a atualização e aprimoramento da 
educação, sem se perderem na criação e adoção de uma disfarçada nova 

ideologia toda abrangente que engessa a autonomia de pensamento e a 

criatividade. É o que podemos chamar de pós-modernidade “de oposição” 
[...] ou “reconstrutiva ou revisionista”: “em lugar da desconstrução como 

ponto final, há uma visão reconstrutiva que tenta superar as visões do mundo 

moderno, não com a eliminação da possibilidade, em si, de visões de mundo, 

mas construindo uma revisão das premissas modernas” [...] (JAFELICE, 
2008a, p. 288). 

 

 

Voltar a olhar para o meio ambiente, não como apenas uma coisa a ser expropriada, 

mas como algo grandioso, do qual nós somos apenas uma pequena parte – cuidando para não 

reproduzirmos as falácias e enganos da abordagem cientificista atual, que também se apropria 

desse tipo de discurso (pois ele não é só “verdadeiro”, como é muito vantajoso, para não dizer 

vendável) e também apregoa que o planeta é um ínfimo ponto azul, que estamos todos 

irmanados nele, do qual somos apenas uma pequena parte etc.; nossa ênfase, ao advogarmos 

aquele olhar, está fundamentada em uma visão radicalmente diferente daquela ingênua (senão 

oportunista) que criticamos na abordagem cientificista que também se vale de um discurso 
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semelhante àquele. Perceber que as nossas relações com o meio e com as pessoas é aquilo que 

nos faz vivos, como entidades geradoras de cultura, conhecimentos e representações genuínas, 

abrindo espaço para que consideremos os diversos conhecimentos constituintes das 

comunidades humanas, suas práticas sociais e visões de mundo, sua cultura. 

Nesse sentido, “[...] a pergunta pelo que queremos é a pergunta central, e não a 

pergunta sobre a tecnologia ou a realidade” (MATURANA, 2001, p. 190). Ou melhor, 

somente considerando as concepções de mundo de um grupo social humano é que podemos 

analisar as suas técnicas e conhecimentos, devido ao fato de que uma coisa não está 

dissociada da outra. 

Percebemos que a educação que deveria estar sendo estruturada para os dias de hoje 

deveria ser muito diferente daquela presente na quase totalidade das escolas e universidades e 

encorajada pelos livros-textos, sistemas educacionais, congressos da área e etc. Nesse sentido, 

têm surgido muitas discussões acerca de uma educação diferente, contemplativa de aspectos 

que desde então vinham sendo negligenciados naquele modelo repetitivo habitual. A partir de 

agora nos deteremos um pouco na apresentação desses entendimentos. 

 

 

6.1 UM NOVO PANORAMA EDUCACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, 

TRANSDISCIPLINARIDADE, COMPLEXIDADE, HERMENÊUTICA E 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

 

Pascal Galvani nos fala do trajeto antropológico e da autoformação como uma 

perspectiva transpessoal, transdisciplinar e transcultural (GALVANI, 2002, p. 95, grifos do 

autor). Analisaremos, a partir de agora, as proposições deste autor, como forma de esboçar 

uma imagem de educação alternativa ao modelo tributário dos pressupostos modernos, 

baseado no controle e no determinismo. Segundo ele, a autoformação 

 

corresponde às abordagens de dissolução do ego nas práticas de 

desenvolvimento pessoal. Ela é vivida na presença total do ato, na 

participação do jorrar do instante, ou ainda na consciência meditativa 
purificada de toda intencionalidade (Ibid., p. 100 -101 grifos do autor). 

 

 

O autor deixa claro que o “[...] prefixo auto não pode ser traduzido simplesmente por 

sujeito, ego, self, si, etc.” (Ibid., p. 101, grifo do autor), o que nos faz entender a 
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autoformação como interação. Ou seja, esta experiência é composta por componentes 

simbólicas e práticas. Nela, “[a] episteme social instituída é profundamente estruturada tanto 

pelo imaginário simbólico, que é sua origem instituinte, quanto pelo sentido prático que forma 

a pessoa e a cultura do cotidiano” (Ibid., p. 106, grifo do autor). 

 O conhecimento se forma por uma interação, não determina verdades, simplesmente 

porque não há esta pretensão de verdade como discurso. Um conhecimento interativo se 

processa de uma forma analógica, como forma de dar sentido ao que se apresenta. Este 

conhecimento é característico de comunidades sociais que mantêm certa relação de 

conectividade entre o conhecido e o desconhecido. Por isso é uma manifestação da vida, 

porque não mata com o peso da verdade, podendo-se dizer, portanto, que “[a] imaginação 

simbólica é o terceiro incluído de toda representação humana” (Ibid., p. 109), segundo esta 

concepção. 

 Concordamos com este entendimento, e que “[...] a palavra sempre velada do símbolo 

pode nos proteger do pior dos erros: o da descoberta de um sentido definitivo e último das 

coisas e dos seres” (RENÉ ALLEAU, 1982 apud GALVANI, 2002, p. 110, grifos do autor).  

Esta é exatamente a grande dificuldade de falarmos, para uma mente racionalista, de 

simbolismos e analogias, pois quando se conceitua – que é o caso do racionalismo – temos 

dificuldade de entender as demais dimensões de sentido, por que não há conexão; o conceito 

anula as demais possibilidades, por ser um artifício lógico baseado na lógica do terceiro 

excluído. 

O símbolo, como lida com a imaginação, o poético, ele basta a si mesmo, é uma 

aparição, diferentemente do conceito, que é estruturado de uma forma racional, com 

elementos “materiais”, que se organizam de uma forma causal, objetivante. Nesse sentido, 

podemos dizer que o símbolo une, e o conceito fragmenta. Concordando com Pascal Galvani, 

consideramos que “[o] símbolo, devido à ressonância entre as formas humanas e cósmicas, é 

uma dimensão transcultural” (p. 111). Deixemos claro que entendemos por transcultural algo 

que se estabelece entre o conhecido e o desconhecido, e não algo que está além de todas as 

culturas, universal, ou ôntico. 

 Nesse sentido, se o símbolo é aquilo que identifica a cultura, não há noção de certo e 

errado quando se fala em diferenças culturais, 

 

[c]om efeito, o próprio projeto de um discurso científico (proveniente dos 

quadros conceituais históricos de uma determinada sociedade) que se impõe 

a outra sociedade permanece uma clara violência simbólica. [...] Ninguém 
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possui a legitimidade de impor sua representação limitada do real a quem 
quer que seja (Ibid., p. 113). 

 

 

Assim, dentro deste entendimento – que já havíamos enfatizado, no capítulo 3, através 

das reflexões e advertências de Feyerabend (2007) –, acreditamos que as teorias e práticas 

educacionais precisam considerar outros conhecimentos e formas de interação do ser com o 

mundo, não se restringindo a uma cientifização da existência. Afinal, aquelas questões que o 

cientista se respondeu não eram respostas universais para perguntas universais, mas sim 

respostas de certo grupo social às suas perguntas, que refletem, inevitavelmente, uma 

determinada concepção de mundo. 

Sobre isso, Glasersfeld nos alerta duplamente que: 

 

[1] Quase todos os físicos em atividade e um grande número de filósofos têm 
passado a ver que há um lado misterioso para o mundo o qual, por seu 
caráter, permanecerão fora da pesquisa científica. Mas há ainda a tendência 

advinda do século 19 de substituir religião por ciência. Na imprensa e nos 

famosos programas de televisão, nas salas de aula e nos discursos dos 

professores, a ciência é celebrada como o caminho dourado da VERDADE. 
Isto gera um fundamentalismo que não é menos pernicioso do que aquele de 

natureza religiosa.  [2] Quando o gênero humano encontrar um equilíbrio 

viável para sobreviver neste planeta, ambos, cientistas e místicos, terão que 
reconhecer que embora a coordenação racional da experiência presente e a 

sabedoria adquirida com as metáforas poéticas são incomensuráveis, elas 

precisam não ser incompatíveis. A tarefa mais urgente parece ser 
desenvolver um caminho de pensamento e modo de vida que considere como 

adequado o que advém de ambos os caminhos (GLASERSFELD, 1994, p. 4) 

(grifos em maiúsculo, do autor, e em itálico, nossos). 

 

 Por isso, concordamos mais uma vez com Galvani (2002), quando ele evidencia, 

contundentemente, que “[c]onceber a autoformação como um processo vital e permanente 

obriga a ultrapassar as perspectivas pedagógica ou sociológica da educação, para entrar 

numa perspectiva antropológica” (p. 118, grifos nossos). Isso porque a sociologia da 

educação e a pedagogia estão sempre às voltas com métodos e regras que visão otimizar o 

processo educativo ou conceituá-lo, sua preocupação é com o tão alardeado processo ensino-

aprendizagem, enquanto o interesse da antropologia é para com o ser humano e suas 

manifestações, sua vivência, suas produções vivenciais, que são pautas em conhecimentos 

diversos. 
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 Um outro tema que se tem percebido ultimamente é a chamada transdisciplinaridade. 

No manifesto da transdisciplinaridade, Basarab Nicolescu fala, além do assunto tema do 

livro, da crise do cientificismo, da complexidade sistêmica e teorias da física moderna, em 

especial a física quântica, e no teorema de Gödel, dentre outras questões. 

 Ele declara ainda que “[...] a transdisciplinaridade se interessa pela dinâmica gerada 

pela ação de vários níveis de realidade ao mesmo tempo. A descoberta desta dinâmica passa 

necessariamente pelo conhecimento disciplinar” (NICOLESCU, 1999, p. 54, grifos nossos). 

 Ora, embora esse autor enfatize que a transdisciplinaridade está além das disciplinas, 

consideramos que ele mantém ainda uma referência a tais divisões. Isso porque Nicolescu 

(Ibid.) inscreve seu manifesto dentro de um panorama lógico, onde é determinado que a 

realidade possui diferentes domínios de realidade e uma pluralidade complexa. Concordamos 

com ele nestes pontos, contudo, é uma concordância em relação aos termos genéricos 

utilizados, ou no palavreado tentativo de expressão, mas não no significado atribuído àqueles, 

nem no marco teórico desde onde ele argumenta. Há de se deixar claro que, diferentemente 

deste autor, não manifestamos este entendimento devido aos ensinamentos da física quântica, 

como ele coloca, mas da vida e das manifestações humanas. Ou seja, não consideramos que a 

física moderna seja um parâmetro comparativo (ou embasador ou referencial) absoluto, assim 

como não consideramos enquanto tal a teoria newtoniana. 

 Nicolescu considera que 

 

[a] transdisciplinaridade, por sua natureza, tem o estatuto de um desvio, e 

não de uma dissidência (que sempre acaba sendo absorvida pelo sistema 

vigente). [...] [que] age em nome de uma visão: a do equilíbrio necessário 

entre a interioridade e exterioridade do ser humano, e esta visão pertence a 
um nível de Realidade diferente daquele do mundo atual (ibid., p. 122). 

 

 

No entanto, como já frisamos, ele acaba se prendendo demais às disciplinas (a um 

recorte e um olhar que não superam a fragmentação, nem a teleologia e o apego um marco 

absoluto, característicos do pensar racionalista que criticamos), como se a 

transdisciplinaridade estivesse além das disciplinas para complementá-las, sendo um substrato 

e/ou um alargamento, ou um ponto onde elas se encontrariam. Nas palavras do autor, 

 

[e]m cada um desses campos [das disciplinas] outro grau de 

transdisciplinaridade entra em ação, o que implica não somente o que 

atravessa as disciplinas, mas também o que as estrutura. Na base de todas as 
disciplinas, há um olhar transdisciplinar que lhes dá sentido. Pois, nas 
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profundezas de cada disciplina encontra-se o sem-fundo daquilo que liga o 
Sujeito e o Objeto transdisciplinares (Ibid., p. 135). 

 

 
 

Veja que aqui está ainda mais claro o caráter de transdisciplinaridade como 

complemento ou até como base, ou ponto aglutinador, inclusive ele fala em “objeto e sujeito 

transdisciplinares”, denotando ainda mais a relação que há entre a disciplinaridade e a 

transdisciplinaridade. A “disciplinaridade” – como poderíamos interpretá-la, se assim a 

denominarmos – estaria ligada à possibilidade de se entender a realidade mediante outras 

epistemologias e apreensões, ao invés de um alargamento das possibilidades destas 

disciplinas já existentes. 

 Derly Barbosa, também circula pela temática da transdisciplinaridade, diferenciando-

se de Basarab Nicolescu pelo fato de considerar que a transdisciplinaridade ocorre na 

interação com o aluno, mostrando um entendimento mais aberto, e com qual manifestamos 

mais afinidade. Barbosa declara que “[a]o ouvir o que o aluno tem a dizer da sua prática de 

vida o professor rompe os limites da sua disciplina e vai além dela, adentrando espaços 

culturais até então por ela desconhecidos” (BARBOSA, 2005, p. 369). E nesse sentido 

estamos totalmente de acordo, pois realmente abre espaço para o novo, que não está nem de 

longe contemplado pelo modelo disciplinar que conhecemos. 

 Este autor relata que em práticas como essa, “[à] margem desse “saber oficial” 

aparecia aquele “saber não oficial”, mas real, concreto, vivido, que os alunos discutiam na 

hora do recreio e nas aulas que abriam espaço para que se manifestassem” (Ibid., p. 370, 

grifos do autor). Nesse sentido, a transdisciplinaridade é entendida como uma postura prática 

que nasce com a vivência, pois “[...] procura resgatar a presença das muitas vidas do sujeito 

enquanto aprende” (Ibid., p. 371, grifos nossos). 

Com isso, este autor propõe uma educação para além dos esquemas teóricos, pois 

defende uma “„[...] educação transdisciplinar [que] avalia o papel da intuição, da imaginação, 

da sensibilidade e do corpo na transmissão do conhecimento‟ (C.T. art. 11)” (Ibid., p. 372).  

Também concordamos com as colocações de Morin (2000), em Os sete saberes 

necessários à educação do futuro – embora acreditemos que os saberes, mesmos aqueles 

relacionados ao ensino, são diversos e muitos, e não apenas sete – e Morin, Ciurana e Motta 

(2003), em Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem 

no erro e na incerteza humana.  Estes autores definem a Era planetária como o processo de 

intensificação da mentalidade moderna, que teria causado as desagregações de que já 

tratamos. Em contrapartida àquele método da ciência de plantão, eles acreditam, que 
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[é] possível, contudo, outra concepção de método: o método como caminho, 

ensaio gerativo e estratégia „para‟ e „do‟ pensamento. O método como 
atividade pensante do sujeito vivente, não-abstrato. Um sujeito capaz de 

aprender, inventar e criar „em‟ e „durante‟ o seu caminho (MORIN, 

CIURANA E MOTTA, 2003, p. 18). 

 

 

Eles defendem que, “[c]omo tantos afirmaram: „o método vem no final‟ (Nietzsche),  

„chamamos caminhos os nossos titubeios‟ (Kafka)” (Ibid., p. 22), o que está de acordo com 

aquela concepção de pós-modernismo e crítica filosófico-sociológica que apresentamos: 

método e teoria – ou seja conhecimento, discernimento, compreensão – são duas faces da 

mesma moeda, a teoria e sua concepção de mundo determinam o método e este é um reflexão 

daquelas. 

 Embora os pensadores da complexidade insistam em falar de método, inclusive 

propondo um novo método, preferimos acreditar nas suas declarações de que “[o] pensamento 

complexo não é, porém, uma nova lógica” (Ibid., p. 38), uma nova verdade metodológica, 

mas uma abertura de fato. 

 Estamos de acordo também no que diz respeito ao anacronismo da educação científica 

atual, considerando que 

 

[o] caráter funcional do ensino leva a reduzir o docente a um funcionário. O 
caráter profissional do ensino leva a reduzir o docente a um mero 

especialista. O ensino tem de deixar de ser apenas uma função, uma 

especialização, uma profissão e voltar a se tornar uma tarefa política por 
excelência, uma missão de transmissão de estratégias para a vida (Ibid., p. 

98, grifos nossos). 

 

 

Eu acrescentaria que, em vez de manter uma postura de que devemos ensinar apenas 

para a vida, adotemos outra: passemos a considerar que a educação seja feita na vida, na 

vivência, como um contínuo, eliminando o máximo possível o caráter de instrumentalidade 

descontextualizada, que é tão forte na educação atual, onde o estudante não tem muita relação 

com os conteúdos que estuda, mas apenas “aprende” porque a engrenagem lhe diz que aquilo 

é útil. 

 Mantendo ligações com este entendimento, que considera que temos que educar para 

uma consciência planetária, voltando-se para uma reconexão com ambiente e todas as suas 
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representações, surge a concepção holística de educação, como aquela defendida, em 

Educação Integral, por Rafael Yus. 

 Em linhas gerais, este autor chama a atenção para os seguintes fatores a se considerar 

na abordagem holística: Globalidade da pessoa, Espiritualidade, Inter-relações, Equilíbrio, 

Cooperação, Inclusão, Experiência e Contextualização (YUS, 2002, p. 21 – 24, grifos do 

autor). Ou seja, este autor coloca que “[...] o holístico é, em última instância, uma rebelião do 

espírito humano, do inconsciente profundo, que se eleva acima de tudo na globalidade” (Ibid., 

p. 25, grifos nossos). Rebelião contra uma instrumentalidade que apenas considera o material, 

o tangível, o que pode ser viável para troca; ressurge, então, uma caracterização mais plural 

da existência, ganhando força as demais representações culturais humanas que não estão 

pautadas naquele entendimento funcional, instrumental. 

Isso inevitavelmente passa por uma mudança na forma de se conceber e se relacionar 

com a utilização da natureza e a organização sócio-comunitária, como também a educação. E 

também nos faz entender que “[p]ara enfrentar as tarefas educacionais do nosso tempo, temos 

de levar em conta a posição do educador neste momento histórico” (O‟SULLIVAN, 2004, p. 

67). Enfim, a educação – e em particular a educação em ciências naturais – e o educador 

(visto que ele é o protagonista do processo educacional) para este panorama terão que ser 

ressonantes às mudanças que ora se verificam, só assim se poderá constituir uma prática 

revisionista, reflexiva e alternativa ao modelo produtivista atual. 

Desta feita, concordamos que “[a] educação não podem mais ser considerada um 

processo fechado de acumulação de conhecimento” (Ibid., p. 287). É preciso entender que 

“[...] nossa viagem educacional tem sido uma peregrinação rumo ao estranhamento. Fomos 

ensinados a nos enxergar como criaturas separadas e distanciadas do mundo natural” (Ibid., p. 

288), e que destruímos o nosso ambiente para ver do que ele era formado, considerando 

apenas o enfoque materialista, cientificista, como significativo. Esse primeiro passo será 

fundamental para que mudemos esse quadro educacional. 

Para O‟Sullivan, “[u]ma forma muito importante para desenvolver uma consciência 

planetária concreta é ampliar a sensibilidade e o conhecimento da biorregião em que a 

pessoa vive” (Ibid., p. 296, grifos nossos). Isto porque “[n]esse processo [de exploração 

científico-tecnológica do meio ambiente], desagregamos o próprio sistema da vida. Nossas 

tecnologias realmente não funcionam em harmonia com as tecnologias da Terra” (Ibid., p. 

297). A biorregião, dentro daquilo que considera este autor, e que consideramos relevante 

enfatizar, não é apenas uma divisão territorial formada por seres vivos, mas “[...] o ambiente 
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doméstico da comunidade, assim como o lar é o ambiente doméstico da família” (Ibid., p. 

298). 

Tendo em vista que “[o]s seres humanos inseriram-se tradicionalmente nesse processo 

comunitário por meio de suas celebrações rituais, que não são apenas atividades humanas, 

mas também expressões de toda a comunidade participativa” (Ibid., p. 299), consideramos, 

baseando-nos neste autor, que 

 

[...] a educação voltada para o local onde as pessoas vivem incentiva toda 

comunidade identificada consigo mesma a constituir-se junto com a meta 

educacional de promover uma economia local independente, capaz de 
fornecer bens e serviços para seus membros (Ibid., p. 356). 

  

 

 Como vemos, Edmund O‟Sullivan, propondo uma Aprendizagem Transformadora, 

nos moldes da autonomia das comunidades e biorregiões, exemplifica a atitude revisionista 

que defendemos neste trabalho. Isto fica ainda mais claro quando o autor proclama “a 

necessidade de ir além das visões educacionais que fazem parte da economia de mercado 

global” (Ibid., p. 304). Isso porque, acredito, não há como enfrentar efetivamente essa 

ideologia que prima pelo mercado, pelo lucro e pela acumulação de privilégios, se 

continuarmos ensinando os conceitos criados pela tecno-ciência que gera essa mentalidade. 

Este me parece ser o cerne da questão. 

Na linha de tantos outros de quem tratamos anteriormente, que chamam a atenção para 

a valorização das comunidades e o senso comum (MAFFESOLI, 2003; 2005), para os de 

baixo, as verticalidades (SANTOS, 2006), e os diversos conhecimentos (OVERING, 1995), 

O‟Sullivan reitera dizendo que a educação do século XXI deverá ser estruturada pautada nos 

valores, técnicas, conhecimentos, sentimentos e simbolismos locais (conforme podemos 

parafraseá-lo). 

Para este entendimento, a natureza é bem mais do que um depósito de matéria prima: 

  

O ar, a água, o solo e as sementes que proporcionam nosso sustento básico e 

a luz que derrama sua energia sobre a paisagem são elementos integradores 

ao modus operandi de uma Terra frutífera. O físico e o espiritual estão 

interligados nesse processo vivo (O‟SULLIVAN, 2004, p. 297, grifos 
nossos). 
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Esta imagem nos faz entender que, dentro daquilo que coloca Nadja Hermann, 

“[n]osso conhecimento tem raízes na prática das relações pré-científicas pré-reflexivas que 

mantemos com as coisas e as pessoas, o que nos permite encontrar outros possíveis sentidos 

para a ação educativa”  (HERMANN, 2002, p. 83, grifos nossos). 

Percebemos, portanto, a emergência, o surgimento, de uma concepção plural de 

educação, que “[...] amplia o sentido da educação para além da prevalência da normatividade 

técnico-científica, cuja origem se encontra na racionalidade moderno-instrumental” (Ibid., p. 

83). 

Segundo este entendimento, a educação não é uma atividade que se processa numa via 

de mão única, onde o professor passa o seu entendimento de mundo ao aluno, mas que se 

estabelece numa dupla troca. Assim, pode-se estabelecer que “„educar é educar-se‟” 

(GADAMER, 2000a, p. 11, apud HERMANN, 2002, p. 85, grifos nossos). Portanto, 

 

[n]essa perspectiva, quem efetivamente aprende, aprende a partir de suas 
próprias falhas. [...] Ou seja, a ação educativa, enquanto reflexão 

hermenêutica, implica que, na compreensão de algo ou alguém, produz-se 

uma autocrítica. [...] Aquele que compreende não adota uma postura de 

superioridade, mas sente a necessidade de submeter a exame sua suposta 
verdade, põe em jogo seus próprios preconceitos (Ibid., p. 85 – 86, grifos 

nossos). 

 

 

 Tendo em vista a Hermenêutica de Gadamer, esta autora vê o ato educativo como 

pautado na 

 

[...] lógica do acontecimento, que não é captável pela lógica dos conceitos. 

[...][Acreditando que] [a]brir o sentido da educação pela metáfora é ampliar 
as possibilidades compreensivas, deixar o espaço para a pluralidade contra o 

esmagamento do modelo único e seus perigos (Ibid., p. 87, grifos nossos). 

 

 

O que rima de forma completa com a concepção de educação que encorajamos. Nesse 

sentido, essa autora critica a pedagogia que tem como objetivo formar, moldar os indivíduos, 

e defende que 

 

[é] uma ilusão considerar que podemos clarear todas as motivações e 

interesses que subjazem à experiência pedagógica. A hermenêutica nos 

mostra que nem tudo aquilo que é desconhecido é transformado em 
conhecido, como pretendia o conceito iluminista de progresso (Ibid., p. 88, 

grifos nossos).  
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 Até porque, este modelo de educação que defendemos não segue a uma teleologia, 

muito menos uma teleologia fixa. Para nós, o conhecimento é construído no caminhar, de 

forma que não tem sentido pensar rigidamente em termos de metas e conceitos totalmente 

pré-determinados. Ou seja, neste entendimento, os conhecimentos prévios não são obstáculos, 

mas exemplos de experiência de vida a serem trabalhados, considerados (note-se que não nos 

referimos aqui às abordagens, conhecidas em ensino de ciências, que valorizam e partem das 

chamadas concepções alternativas dos estudantes sobre fenômenos e processos naturais, mas 

nos referimos, sim, aos conhecimentos entendidos na forma ampla e vivencial que reputamos 

como mais cara, embora ainda praticamente ausente do processo educacional convencional). 

É interessante pensar acerca desta provocação lançada pela autora sobre a relação 

entre o conhecido e o desconhecido. Consideramos, em relação a isso, que em todas as esferas 

de convivência, em todos os grupos humanos, existem conhecimentos e desconhecimentos 

acerca da existência e do mundo, e que o desaparecimento do desconhecido, do mistério, é 

uma manifestação de poder de uma visão de mundo – também limitada, porque é inevitável 

que não o seja – sobre outra. Ou seja, o mundo moderno, com seu modelo de verdade, 

prometeu varrer o desconhecimento da face da Terra, ou até do Universo. O problema central, 

contudo, permanece intocado: onde está o atestado de verdade da verdade? Algo que é criado 

pelo homem não pode ser considerado impessoal e superior, e sim algo a ser considerado 

apenas dentro de um contexto e para certa finalidade, sendo totalmente questionável quando 

tenta se impor como algo mais que isso. 

Dentro desse entendimento e em ressonância à nossa principal crítica ao modelo de 

educação científica que hoje é praticada, Nadja Hermann coloca, que, “segundo Gadamer, 

essa incapacidade para o diálogo se deve ao fato de o professor ser „o transmissor autêntico 

da ciência‟ e também à „estrutura lógica da ciência e da teoria moderna‟ ([GADAMER,] 

1992, p. 207)” (Ibid., p. 92, grifos nossos). Concordo totalmente com esse entendimento, que 

inclusive me foi colocado em princípio por Jafelice (2007), ao falar do papel do professor em 

relação ao conhecimento e, em especial, ao conhecimento científico. 

 Esta autora considera, em contrapartida ao entendimento habitualmente difundido, do 

professor como correio, que “[a] experiência educativa originária se alimenta da linguagem 

vivida no diálogo, que dá possibilidade para o homem constituir-se a si mesmo” (Ibid., p. 92), 

ao que também estamos de acordo. 
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Hermann lucidamente chama a atenção ainda para o fato de que “[a] incapacidade para 

o diálogo vai se aprofundando na estrutura de nossa civilização científica [de tal forma], que 

não nos permite mais prestar atenção [nem sequer] ao sentido das palavras” (Ibid., p. 93). E 

nesse sentido, chama a atenção para o fato de que “[a] educação é, por excelência, o lugar do 

diálogo, portanto o lugar da palavra e da reflexão, que ultrapassa a apropriação dos 

conhecimentos para nos conduzir à formação pessoal.” (Ibid., p. 95). Obviamente, 

entendemos esta questão acerca de “o lugar da palavra” como sendo relacionado ao lugar da 

abertura por excelência para a formação genuína, para a discussão, não que se esteja aqui 

assumindo ou até defendendo que a palavra está acima das demais representações de sentido; 

pelo menos é assim que entendemos. 

Seguindo este entendimento, estamos de acordo que “[a] formação [tal como 

entendemos], considerada algo que nos é possibilitado pela tradição, age em direção contrária 

à do reducionismo técnico, que não consegue ser fundador de sentido” (Ibid., p. 99), tendo 

uma tarefa muito mais ampla do que aquela que está inscrita na agenda reducionista. 

Enfim, acreditamos que a concepção de que culturas e comunidades diferentes 

possuem domínios ontológicos também diferenciados, obrigatoriamente nos faz entender que 

um novo modelo de educação torna-se urgente, como já defendemos no presente trabalho e 

anteriormente (LOPES 2007, 2008b, 2009; LOPES e JAFELICE 2009). Este modelo de 

educação visa contemplar as diversas formas de representação epistêmicas através de uma 

interação vivencial. 

Trabalhos como o projeto realizado no município de Carnaúba dos Dantas (no sertão 

seridoense do Rio Grande do Norte), pelo grupo coordenado por Luiz Carlos Jafelice 

(JAFELICE, 2009), é um exemplo claro de como empreender um modelo pedagógico 

alternativo. Com vistas a não deixar se perderem os conhecimentos tradicionais daquela 

comunidade, o grupo procurou reviver informações acerca do ambiente, as lendas, as crenças 

e costumes narrados ainda por alguns habitantes – principalmente os mais velhos, que 

podemos chamar de Profetas da terra –, promovendo em seguida uma interação e integração 

intergeracional e intercultural entre esses conhecedores, professores da localidade e seus 

alunos, contribuindo com isso para a manutenção vivencial de tais relatos epistêmicos. 

Informações e conclusões parciais desse projeto podem ser conferidas em 

Hermenêutica e Epistemologia nos Conhecimentos Tradicionais e na História da Ciência 

(JAFELICE, 2008b), Em busca de tesouros “quase” perdidos: saberes tradicionais e 

integração intergeracional: o exemplo de Carnaúba dos Dantas (RN) (ROMERO JR. et al., 

2008), Conhecimentos tradicionais em astronomia, geografia e meio ambiente: um exemplo 
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em educação e integração de gerações em Carnaúba dos Dantas (RN) (SALES et al., 2008) e 

Etnoastronomia, geografia e meio ambiente: uma outra epistemologia (SILVA et al., 2008). 

Além disto, conclusões finais e outras orientações – para interessados em conhecer melhor a 

iniciativa ou eventualmente até adaptá-la e reproduzi-la – podem ser encontradas na própria 

página do projeto na internet, http://www.lapefa.ufrn.br/intercultural, ainda em construção, 

mas com lançamento previsto para março de 2010. 

 A partir de agora nos deteremos na exposição de atividades que realizamos com alunos 

e professores, através de minicursos e intervenções em sala de aula, em concordância com 

esta postura que defendemos para a educação contemporânea. 

 

 

6.2  EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS SEGUNDO UM ENFOQUE PROBLEMATIZADOR,            

       REVISIONISTA E ALTERNATIVO: DA TEORIA À PRÁTICA 

 

 Como levar o discurso pós-ontológico – pós-moderno de cunho revisionista – que aqui 

apresentamos e defendemos para a prática educativa? Certamente há inúmeras maneiras de 

fazê-lo. Há umas tantas dificuldades também; porém, isto não é novidade. Por isto, vale mais 

a pena enfatizar que, sim, há diversas formas de concretizá-lo. 

Nesta seção discorremos sobre práticas que ensaiamos e experimentamos em 

contextos específicos (minicursos) de formação de professores do nível médio de ensino e em 

situações escolares reais, também no nível médio, visando uma aplicação do que temos 

argumentado nesta dissertação. Esperamos que os exemplos que oferecemos, de aplicação na 

prática docente efetiva, tenham utilidade para outros que enxerguem as coisas de modo 

assemelhado ao nosso e/ou queiram abandonar os marcos bem estabelecidos, anacrônicos e 

estéreis, da educação disciplinar convencional e experimentar alternativas mais afeitas a um 

olhar pós-ontológico da contemporaneidade, explorando territórios sem demarcações rígidas 

nem fronteira garantida ou vigiada. 

Apesar de o trabalho apresentado até aqui ser autoconsistente e completo para a 

discussão do problema a que se propôs e no nível (de mestrado) em que se propôs, visamos 

ainda, com esta seção, complementá-lo, em particular para atender o fato de tal trabalho ter 

sido gerado no âmbito de um mestrado profissionalizante. Desta forma, propusemo-nos a 

avançar, por pouco que seja, além das análises e reflexões teóricas, para oferecer exemplos 

concretos aos nossos colegas, professores de ciências, de como é possível se fazer a diferença, 
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operando alguma mudança que seja, e do que pode acontecer – ao menos em parte – quando 

se insiste em acreditar que o tipo de mudança aqui defendido, além de urgente, é viável. 

Embora as críticas aos entendimentos modernos tenham ocasionado mudanças nas 

concepções de educação, isto parece ainda estar circunscrito aos debates intelectuais e 

acadêmicos. Muito pouco se mudou na prática pedagógica real das escolas – e das 

universidades – no que se refere à educação científica e, poderíamos dizer, da educação como 

um todo. 

 Na prática, a atividade docente em ciências continua sendo conduzida nos mesmos 

moldes: disciplinar, conteudista e retransmissora. Repassam-se aqueles conteúdos advindos de 

entendimentos extraídos de pesquisas científicas – que inevitavelmente despertam pouco 

interesse da maioria, devido sua descontextualização característica, e tampouco tais conteúdos 

são entendidos, visto que realmente não fazem parte do mundo dos estudantes –, tendo-se no 

entremeio os livros didáticos, que mais parecem manuais resumidos dos livros técnicos 

utilizados em cursos universitários acadêmicos e profissionalizantes, organizados por 

disciplinas. Naquela prática, então, em geral não se vai além de tentativas de popularização da 

ciência (presentes em livros didáticos ou publicações de divulgação científica) e de 

transposições didáticas (dos resultados das pesquisas científicas) que costumam deixar muito 

a desejar. Por isso, torna-se urgente encorajar a prática de abordagens alternativas em 

educação, e em especial em educação científica, como forma de levar para a sala de aula os 

debates atuais acerca de ciência, política, organização social e educação. 

 A pergunta que se faz inicialmente é: como mudar esse quadro, já que a maioria dos 

professores foi formada num sistema disciplinar (por professores formadores cujas práticas e 

mentalidades usualmente reforçam sobremaneira tal sistema), e que o livro didático, mesmo 

com suas incongruências e insuficiências, acaba sendo o meio de informações mais acessível 

nas escolas públicas brasileiras? 

 Tendo em vista este estado de coisas, a nossa intervenção se concentrou em duas 

frentes básicas: 1) informar professores e público geral sobre as questões discutidas até aqui 

em todo o trabalho, visando, portanto, melhorar a formação dos educadores em relação a um 

entendimento externalista do conhecimento e da ciência, especificamente; e 2) propor e 

realizar intervenção direta em sala de aula envolvendo essas questões. 

Nesse sentido, realizamos um minicurso destinado a professores e/ou estudantes 

universitários, de preferência das licenciaturas (mas sem excluir eventuais outros 

interessados), com o objetivo de, além de informar sobre aquelas discussões no plano teórico, 

mostrar principalmente as experiências que foram realizadas em sala de aula considerando 
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esse tipo de abordagem, contribuindo para subsidiar os professores em suas reflexões e 

práticas. Comecemos pelas intervenções, digamos, pontuais na escola. 

 

6.2.1  Intervenções pontuais em sala de aula 

 

 Chamaremos de intervenções pontuais, momentos em que foram trabalhados assuntos 

referentes à história, filosofia e sociologia da ciência, dentre outros aspectos, visando 

contribuir para uma melhor compreensão acerca do conhecimento e suas formas de 

representação. Utilizamos para isto, textos complementares ao livro didático, poemas, vídeos 

etc. Estas discussões pontuais foram norteadoras das demais discussões baseadas nos temas 

trazidos pelo livro didático e demais recursos no decorrer do ano. 

Algumas dessas intervenções são usadas como forma de problematizar o ensino. Ou 

seja, despertar nos estudantes noções de filosofia e cultura geral, para que posteriormente 

possam ser discutidas questões relacionadas à epistemologia e ao conhecimento. É nesse 

instante, também, que apresentamos caracterizações de ciência e estruturação do racionalismo 

moderno, como forma de evidenciar noções básicas acerca daquilo que será tratado durante o 

ano. Nesse estágio da intervenção usa-se texto, vídeos, produção de resumos pelos estudantes, 

e discussões em sala de aula. 

O intuito é realizar uma educação científica em que os estudantes, ao aprenderem os 

conceitos relacionados às ciências, não os vejam como a única forma de entender a realidade, 

de explicar o mundo físico, nem tampouco o único método, nem o melhor. Só assim 

poderemos abrir espaço para que nos aproximemos daquilo que expõem O‟Sullivan (2004), 

Hermann (2002) e Morin (2000), dentre outros. Ou seja, despertar os alunos para o caráter 

metadiscursivo do ato de compreender, vendo a compreensão e o conhecimento como um 

estar-no-mundo, sendo estes, produtos de conjunturas de épocas e localidades específicas. 

Nas atividades que realizamos, buscamos mostrar que a ciência se faz como um 

processo, como um acontecimento, não enquanto a obtenção de um conhecimento 

privilegiado que felizmente a humanidade foi capaz de criar, desenvolver. Acreditamos que 

este é um passo determinante para que outras formas de conhecimento possam ser 

contempladas, estudadas, como forma de chamar a atenção para outros enfoques em relação 

ao conhecimento, despertar nos alunos o interesse por outros domínios epistemológicos. 

 Relataremos, a partir de agora, atividades realizadas em uma turma de 1º ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual 20 de Setembro, no município de Olho D‟água do Borges, 
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Rio Grande do Norte – embora algumas destas atividades tenham sido realizadas também em 

outras turmas (todas dessa escola e do nível médio). 

Escolhemos esta turma por dois motivos principais: tempo – nesta turma tínhamos três 

aulas de Física e de Química, e no restante das séries tínhamos apenas duas aulas –; e, 

principalmente, etapa da escolarização – esta é a primeira série do ensino médio, mais 

adequada para se iniciar uma discussão de cunho externalista acerca do conhecimento e da 

ciência, visto que, por um lado, os alunos já têm, na média, alguma maturidade para 

discussões de um teor mais abstrato ou teórico, e que, por outro lado, estão iniciando o estudo 

destes assuntos (ciências naturais) em um nível conceitual um pouco mais aprofundado (posto 

que no nível fundamental de ensino esses assuntos são abordados de forma muito mais 

elementar e propedêutica ainda). 

 

6.2.1.1 Uma problematização inicial 

 

 Na primeira aula do ano, achamos conveniente passar um vídeo em que o cantor e 

compositor Tom Zé (2003) fala do seu processo criativo, dentre outras coisas – colonização 

do nordeste pelos europeus da península ibérica, da colonização árabe da Europa e, portanto, 

sua influência sobre o fazer e o pensar do nordestino etc. 

 Esta atividade teve o objetivo de chamar a atenção dos alunos para o fato de que as 

criações humanas são o estágio final de certo processo criativo, que nasce sempre de uma 

premissa ou de uma ideia, uma proposição inicial, uma pergunta, uma indagação, sendo a 

criação, o seu desenvolvimento, que comporta em si uma série de variáveis – de cunho 

estético, ideológico, político etc. 

 Nesse instante, procurou-se que os estudantes conseguissem minimamente se 

reconhecerem como parte do processo do conhecimento, entendendo que todo conhecimento 

é uma construção cultural humana. Nesse sentido, este vídeo cumpre o seu papel, pois na sua 

fala, Tom Zé descreve, de certa forma, as veredas por onde trilham o processo criativo, as 

decisões que precisam ser tomadas na caminhada, e os encaminhamentos e destinos que estas 

decisões darão àquela ideia inicial, destacando que aquele processo não se restringe ao 

conhecimento acadêmico apenas, mas faz parte do conhecimento do homem nordestino, por 

exemplo. Ou seja, que viver é conhecer, é descrever, separar, intervir, sendo isso a herança 

humana sobre a Terra. 
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Tom Zé discute estas questões de forma muito comunicativa e com sua performance 

habitual, o que acaba enriquecendo a discussão sobre formas de comunicar uma ideia, de se 

apresentar ao falar de algo – a própria performance como componente comunicativa. 

 Todas aquelas questões levantadas por Tom Zé nos impulsionou a fazer o seguinte 

questionamento: devemos privilegiar o conhecimento como acumulação ou o conhecimento 

como sendo a capacidade de pensar sobre o mundo e, inclusive, acerca do próprio 

conhecimento e suas formas de construção e sedimentação? 

 Embora estes questionamentos sejam raros para estudantes de séries como aquela, e 

para aqueles em especial, percebemos que alguns se sentiram tocados, manifestaram uma 

certa inquietação quando submetidos àquele questionamento, o que para nós foi muito 

importante para que discutíssemos as questões e temas subsequentes. Embora seja mais 

comum um entendimento, digamos, “realista” sobre o conhecimento, que considera que 

conhecemos aquilo que já está lá para ser conhecido, o simples fato de eles pararem para 

pensar neste questionamento, para nós foi sinônimo de um objetivo alcançado, já que temos 

consciência da dificuldade da introdução deste tipo de abordagem para alunos que têm muito 

pouco contato com questões mais críticas, filosóficas e reflexivas. 

 Passado esse primeiro momento, que, repito, foi de extrema importância para uma 

reflexão inicial, passamos a discussões acerca da ciência e sua organização enquanto 

conhecimento. 

 

6.2.1.2 Modelos explicativos, lógica e racionalismo: elementos estruturais da ciência 

 

 Nesse sentido, discutimos o texto “O que é física? O que é ciência?” de autoria de 

Luiz Carlos Jafelice (2003) (ANEXO A), utilizado nas aulas iniciais ministradas por ele na 

disciplina História e Filosofia da Ciência, tanto no Curso de Licenciatura como no de 

Bacharelado em Física, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse texto discute, 

através de algumas piadas – que servem de mote para discussões em certa medida muito 

profundas – a modelagem da ciência e suas limitações, por se tratar de uma atividade que está 

amparada no modelo lógico-matemático de representação. 

 A aula foi encaminhada fazendo-se a leitura do texto e discutindo-o. De certa forma 

detemo-nos mais na primeira piada, onde se pediu que fizessem (como é comentado na 

piada), a representação do cavalo “através de esferas e cilindros” e da “cauda através de teoria 

das perturbações”. Isso possibilitou que se discutisse que modelos explicativos são 

representações feitas por certa sociedade, e/ou cultura, com os elementos conceituais que 
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aquela possui naquela dada época histórica – como as figuras geométricas, por exemplo. 

Passou-se como tarefa, para a aula seguinte, que trouxessem um texto respondendo aos 

seguintes questionamentos referentes às piadas (após a discussão inicial que tivemos):  

 

1 – Que forma de encarar a realidade é essa [da ciência], afinal de contas? 

2 – O que vocês deduzem, a partir da piada, que sejam os elementos estruturais fundamentais 

da forma da física enxergar a realidade? 

3 – Por outro lado, que limitações inerentes à física ficam expostas através dessa piada? 

4 – Como, ou em qual medida, estas reflexões se aplicam à ciência de um modo geral? 

                                                                                                           [O presidente e o cavalo]  

 

5 – Quais são essas tais limitações e forma de abordar o real que a piadinha realça?  

                                                                                                     [O físico e as chaves perdidas] 

 

6 – Qual a limitação que esse aforismo mostra? Como a ciência estabelece esta interlocução? 

7 – Como a ciência avança na descrição do real se aparentemente ela dispõe de um só tipo de 

ferramenta e a realidade parece ser tão multifacetada, diversa e complexa?  

                                                                                                               [A ferramenta e o real] 

 

Esta atividade, em particular, foi feita com os alunos distribuídos por duplas para 

possibilitar a troca de ideias, a conversa, o diálogo, por se tratar de uma atividade nova e 

também porque talvez fosse de difícil realização se feita individualmente – devido a uma certa 

dificuldade intrínseca do texto, por envolver termos e construções com os quais eles não 

estavam habituados ainda. Ademais, atividades em grupo, mesmo que em duplas apenas (ou 

desde que o número de integrantes do grupo não seja muito grande), é muito interessante para 

melhorar a interação entre os alunos, sua capacidade de socializarem concepções muitas vezes 

diversas. 

A maioria dos alunos trouxe a tarefa. Ao analisar os textos dos alunos, observa-se que 

na maioria dos textos, naqueles mais abrangentes, há uma certa fusão de concepções de 

mundo, ou seja, a presença de entendimentos diversos acerca da estruturação do 

conhecimento científico. Escolhemos as falas de duas duplas de alunos para uma análise mais 

pormenorizada
6
: 

                                                
6 Todas as citações transcritas de respostas de alunos (intervenções pontuais em sala de aula) e de professores 

(minicursos realizados) a questionamentos a eles propostos, presentes nesta dissertação, foram feitas 
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O físico encara a realidade de forma indireta, ele trabalha e forma teorias só com 

aquilo que ele tem. Fazendo associações como o rabo do cavalo ao pêndulo do relógio 
devido às aparências e movimentos.  

Trabalha com associações e comparações, ele estuda algo pela base de algo que já 

estudou, para uma melhor explicação e apuração de fatos. De modo que os físicos 
pensam muito para resolver e provar fatos da realidade que nos rodeia. Eles nem 

conseguem provar todas as hipóteses por eles levantadas pois algumas vezes ao decorrer 

dos fatos que se enquadram as suas limitações. 
Mediante os seus limites, eles prosseguem estudando e buscando respostas para 

superar as suas limitações, e também a ciência com seus métodos de estudo não 

encontras toda as respostas possíveis para tantas perguntas, por quê seus métodos de 

estudo são limitados. E ao contrário do que muitos pensam a ciência não é o martelo do 
cientista, pois se fosse ele só iria ver pregos, ou seja, só iria ver uma coisa.  

 

                                                                                                    [Dupla A] 

 

Na verdade há muitas formas de encarar a realidade, mas a realidade dos cientistas é 

totalmente diferente da nossa, pois só podemos explicar determinadas coisas de acordo 

com os nossos conhecimentos já adquiridos.  

Nesse caso, as limitações ficam inerentes à física, pelo fato de se aproximar a um 
certo objeto. Ex.: Como um retrato falado, não fica totalmente igual, mas aproxima-se da 

fisionomia exposta no retrato.  

De um modo geral, a ciência foca-se em uma única maneira: Que é falar e mostrar a 
verdade sobre qualquer circunstância inerente a ela. Sim, aos olhos da ciência se 

tivermos um único objeto e for o martelo a tendência é ver as determinadas experiências 

como um simples prego. 
                                                                                                   [Dupla B] 

 

Em ambas as duplas está presente a ideia do conhecimento como relação do homem, 

enquanto ente cultural, com o mundo que o cerca – embora de forma superficial no que diz 

respeito ao processo propriamente dito, se restringindo a considerar o homem como um ser 

cognoscente. Esses textos enfatizam, em mais de um momento, o fato da limitação inerente ao 

processo científico. No entanto, os alunos, autores dos textos, demonstram uma concepção, 

digamos, realista do processo de construção do conhecimento científico – isso fica ainda mais 

claro no texto escrito pelos alunos da dupla B. É preciso que se entenda que, quando estamos 

falando em limitações acerca do empreendimento científico, não estamos nos referindo a 

impossibilidades de cunho procedimental – onde a verdade está lá, apenas não conseguimos 

encontrá-la, devido, por exemplo, a restrições tecnológicas (de cunho experimental e/ou 

computacional) do período histórico em que nos encontramos –, mas limitações no sentido de 

que a teoria nem sempre encontra ressonância com a (suposta) realidade (ontológica), ou 

melhor, que nem sempre é possível recortar uma concepção de realidade que seja ressonante 

                                                                                                                                                   
respeitando-se integralmente a grafia do original. Elas devem ser lidas, portanto, como se houvesse um sic 

inserido ao final de cada uma delas. 
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com a teoria. Além de limitação no sentido de que o entendimento científico do real é apenas 

um dos recortes possíveis para entender o mundo e as coisas – como discutiremos em uma 

atividade seguinte. Isso tudo foi trabalhado com os alunos quando da discussão das tarefas. 

 Discutiu-se também que a modelagem feita pela ciência é algo diferente daquela feita 

num “retrato falado”, isto porque muitas vezes está-se procurando algo que não se conhece, 

como é o caso do átomo, por exemplo – que discutiremos em uma situação específica mais 

adiante. Então, consideramos que em ciência, de certa forma, os dados acabam sendo 

traduzidos, entendidos, determinados, tendo em vista aquilo que se busca ou que se considera. 

Como forma de aprofundar esta problemática, introduziu-se o texto construído com 

citações de alguns pensadores que analisamos neste trabalho, que demonstram suas 

colocações acerca do surgimento do racionalismo, e da lógica, sua forma de estruturação e sua 

influência na forma científica de determinar a verdade (Cf. APÊNDICE A). 

Após discutirem-se as citações que tratam da passagem de um estágio de narrativas 

abertas para um modelo conceitual de organizar o discurso, chega-se à conclusão de que o 

“„caminho da verdade‟ pode ser subdividido em quatro seções: (1) enunciado referente ao 

procedimento que deve ser seguido, (2) a premissa usada, (3) o programa da prova e (4) a 

prova” (FEYERABEND, 2006, p. 100 apud LOPES, 2008a, p. 3) (APÊNDICE A). Ou seja, 

que a prova é uma construção que foi feita para dar sentido a algo, não sendo, como 

habitualmente se considera, uma informação externa ao argumento. Com essa atividade sobre 

esse texto de citações, chega-se ao entendimento, portanto, de que “[...] a crítica determina o 

que está sendo criticado. [...] Assim, não foi o argumento que produziu a conclusão, [...] mas a 

conclusão (a rejeição) que produziu o argumento” (Ibid., p. 3). 

Depois de discutir esse texto, fizemos o seguinte questionamento: “Pelo que 

estudamos até agora, podemos dizer que a ciência, como uma das formas de conhecimento da 

humanidade, é reflexo dos interesses, bases simbólicas e necessidades de cada comunidade 

humana ou que ela está isenta disso? Ou seja, as leis e teorias científicas são descrições da 

Natureza – revelando a verdade dos fenômenos – ou criações acerca da Natureza?” 

 Arrolamos abaixo algumas das respostas para este questionamento. Esta atividade 

também foi feita em dupla, de forma que cada resposta transcrita abaixo foi dada por uma 

dupla de alunos. As ideias e entendimentos que aparecem nestas falas que transcrevemos 

abaixo refletem, proporcionalmente, os relatos da totalidade dos alunos acerca do 

questionamento: 
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As leis e teorias são criações acerca da Natureza. Por quê eles [cientistas] pegam 
determinado objeto e vai tentar defini-lo comparando-o com alguma coisa que eles 

conhecem da Natureza.  

 
As leis e as teorias são criadas com base na natureza porque se elas viessem da natureza 

os cientistas não estaria tentando explicar para o mundo que o homem veio do macaco.  

 

Ambas as duas estão certas por que as leis, e teorias da natureza são coisas modificadas 
e criadas atraves do homem. E foi atraves da natureza que o homem descobriu 4 

elementos naturais terra, água, fogo e ar, caracterizando cada um deles em calor, frio, 

humidade e secura. Sabendo que cada elementos tem seu lugar natural no cosmo 
ordenado. E as criações acerca da natureza são coisas criadas atraves do homem como a 

arte, musica, desenhos, poesia isso são imitações que o homem realiza acerca da 

natureza.  
 

 As leis e teorias são criações acerca da natureza. Por que a natureza em si não dá 

descrições exatas, que pode originar leis e teorias, por isso dizemos que são leis e teorias 

criadas acerca da mesma, depois de diversos estudos físicos, biológicos e químicos 
originam as leis e teorias que explicam toda forma de reações da natureza e sobre estes 

estudos alicerçando todas as leis e teorias que foram criadas acerca da natureza. 

 
Com criações acerca da natureza, pois a física utiliza representações e explicações 

construídas através de entendimentos que já existiam até então.  

 

 

 A transcrição dessas falas realça uma certa dificuldade dos alunos em exporem as 

ideias, uma dificuldade de construção do raciocínio, talvez fruto da pouca experiência tanto 

com esse tipo de questionamento, como com esse tipo de produção textual. Porém, no geral, 

conseguimos nosso objetivo, que era justamente quebrar esta inércia e discutir estas questões 

que reputamos de grande importância para a educação desses jovens. 

 Uma dificuldade encontrada por nós, que, inclusive se manifestou em outros 

momentos, foi justamente a dificuldade em nos fazer entender quando realizávamos um 

questionamento. Ou seja, analisando as respostas dos alunos a este último questionamento que 

fizemos, percebemos que, de certa forma, eles não entenderam muito bem o que estávamos 

perguntando. No entanto, entendemos que isso é natural, não poderia ser muito diferente, pois 

se entende algo quando já se tem alguma familiaridade com aquele assunto ou conhecimento 

do mesmo, e o alunado de uma forma geral – do ensino médio e até universitários – tem muito 

pouca familiaridade com questões relacionadas ao realismo e a modelos alternativos a esta 

postura. 

 Não consideramos que isso foi uma falha do trabalho, da prática que ora propomos, até 

porque, já que questões como essas não são do conhecimento deste público, tínhamos que 

introduzi-la. Nesse sentido, as respostas serviram como uma fase introdutória da conversa 

sobre estes assuntos. Ao analisar as respostas, percebemos que os alunos, embora uma vez ou 
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outra sinalizem no sentido de um entendimento da ciência como uma atividade de criação, em 

vez de algo que descobre as verdades, ainda mantêm uma concepção demasiado realista do 

conhecimento e da ciência, o que é natural, por ser esse o discurso hegemônico que aparece 

disseminado nos meios de divulgação, nos livros-textos etc. Outra coisa que se observa –

sendo também uma consequência da propaganda feita em torno da ciência – é o fato de alguns 

alunos colocarem as ciências exatas, físicas e biológicas em patamar diferente das artes e 

demais manifestações humanas. 

 Após a discussão e exposição das respostas dos alunos ao já referido questionamento, 

foram analisadas as colocações de alguns físicos, como Mário Schenberg e Richard Feymann, 

dentre outros (JAFELICE, 2003, p. 2) (ANEXO A), sobre o que seria física e qual o seu 

propósito – que de forma geral são colocações totalmente tributárias do realismo científico.

 Com isso, foi possível discutir com os alunos que existem basicamente duas grandes 

correntes filosóficas no que diz respeito ao conhecimento e sua relação com a “realidade”: 

aquela defendida por Feymann e muitos outros físicos e filósofos – o realismo científico –, 

que concebe a realidade, o mundo físico, como sendo um jogo que tem regras internas fixas e 

absolutas, universais, e que a ciência ocidental é o conhecimento que mais se aproxima dessas 

regras; e aquela de caráter mais contextualizante, que considera o social, a intervenção 

humana no processo de conhecimento e visão de mundo, defendida por Feyerabend (2006; 

2007), Maturana (1998, 2001) e outros, e com a qual nos identificamos. 

 

6.2.1.3  A ciência segundo uma visão externalista: analisando o experimento do LHC  

 

 Dando seguimento às intervenções em sala de aula visando trabalhar questões 

relacionadas à filosofia e à sociologia da ciência, discutiu-se com os alunos o experimento do 

LHC (sigla em inglês para Grande Colisor de Hádrons), desenvolvido no laboratório europeu 

CERN, entre as fronteiras da França e Suíça. Decidiu-se escolher este episódio por ele estar 

na mídia na época. 

 Essa atividade é complementar às anteriores, discutindo o caráter social e ideológico 

da ciência e suas argumentações. Inicialmente, foi feito o estudo do texto “Brasileiros 

participam do maior experimento científico do mundo” (JORNAL DA SEMANA 

NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2008, p. 25) (ANEXO B), para que os alunos 

tivessem uma informação geral sobre o experimento e suas pretensões. Em seguida lançou-se 

o seguinte questionamento: O experimento do LHC provará que o universo nasceu do Big 
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Bang? Ou provará a teoria que defende que o universo nasceu do Big Bang? Qual a 

diferença entre uma e outra alternativa? 

O objetivo dessa atividade é observar se os alunos conseguem perceber a diferença 

entre se considerar uma ou outra alternativa, e assim abrir espaço para uma discussão sobre 

como as teorias científicas se tornam creditáveis – além de abordar a importante questão de 

que, da forma que se entende teoria científica, é impossível, ou não tem sentido, se dizer que 

uma “teoria científica foi provada (ser correta ou verdadeira)” e que, portanto, nenhuma das 

duas alternativas perguntadas acima terá resposta positiva, embora é fundamental que eles 

aprendam a diferenciar uma alternativa da outra (o que praticamente nunca é feito – muito 

menos com a ênfase necessária – nos meios de divulgação científica, nem nas aulas de 

ciências, em geral). Analisemos a partir de agora alguns dos comentários dos alunos em 

resposta a esses questionamentos. Todas as falas a seguir, relativas a esta atividade, 

correspondem a comentários individuais de alunos, sendo o primeiro parágrafo relacionado à 

primeira pergunta [O experimento do LHC provará que o universo nasceu do Big Bang?] e o 

segundo parágrafo, à segunda pergunta (que, na verdade, abriga dois questionamentos) [Ou 

provará a teoria que defende que o universo nasceu do Big Bang? Qual a diferença entre 

uma e outra alternativa?]. 

 
Provará apenas a teoria que diz que o universo nasceu do Big Bang, pois para provar 

que o universo realmente nasceu do Big Bang, teria que provar que todas as outras 

teorias não são verdadeiras.  
A diferença é que uma só irá provar a teoria ou seja não se poderá afirmar que 

realmente o universo surgiu do Big Bang, pois não se pode descartar as outras teorias, 

por outro lado se provar que o universo nasceu do Big Bang as outras teorias não 
estarão mais em conta. 

 

 

 Este aluno constrói um raciocínio muito interessante, mostrando uma concepção plural 

de conhecimento, pois coloca, muito oportunamente, que, para que uma coisa seja 

considerada verdade absoluta, todas as demais devem ser consideradas falsas. E, 

implicitamente, ele está lançando a pergunta: Mas o que significa ser falso ou verdadeiro? 

Implicitamente também parece responder que esses parâmetros não são fixos, por isso, 

segundo este aluno, “não se poderá afirmar que realmente o universo surgiu do Big Bang, 

pois não se pode descartar as outras teorias”. Ou seja, para ele o experimento provará apenas 

a teoria da Grande explosão, e não que o universo nasceu deste acontecimento. [Notemos que 

a nós interessava, nesse momento, avançar nessas conceituações, bastante complexas, mas 

importantes, como embasamento inicial geral; portanto, nada ainda foi aprofundado sobre o 



194 

fato de não ter sentido se considerar que algum experimento “provou (a correção de) uma 

teoria científica”.] 

 

Na minha opinião o universo nasceu do Big Bang, pois foi provado pelos sientistas 

pois houve uma grande explosão e assim deu vida as coisas. E também tem uma pergunta 

de onde veio esta bomba? Por isso que confunde a cabeça das pessoas.  
A diferença é que o LHC provará que o universo nasceu do Big Bang. E já a outra 

não prova mesmo que o universo nasceu do Big Bang. Pois eu fico confundido de que o 

universo foi criado.  

 
 

 Este aluno, embora acredite na ciência, mantém no íntimo o seu questionamento 

acerca do que teria iniciado tal explosão, mostrando ainda certa parcela de criticidade 

reflexiva. O aluno chega parcialmente ao entendimento acerca da diferença entre os 

questionamentos, isto porque ele fica apenas no entendimento de que uma alternativa 

considera que prova, e a outra que não prova, que o universo nasceu com o Big Bang. 

O parágrafo anterior merece algumas ponderações. Diríamos que o fato de esse aluno 

acreditar na ciência se deve, principalmente, à hegemonia desta enquanto discurso na 

sociedade, mas também devido ao seu grau de escolaridade, pois ele tem estado por mais 

tempo (em relação à maioria, que não chega ao ensino médio) submetido à escolarização 

habitual, na qual aquela hegemonia encontra antes ambiente propício ao seu reforço acrítico 

do que estímulo a uma reflexão arejada independente. E quanto ao fato de esse mesmo aluno 

ter também alguma criticidade reflexiva, diríamos que isto mostra que, apesar de tudo, a 

escola ainda não foi suficientemente eficaz em extirpar de vez tal criticidade, atributo humano 

de todos. Esta avaliação, se procedente, ainda nos fornece, então, uma perspectiva não de todo 

desanimadora: a eficiência escolar é baixa, não apenas em inculcar o modelo de pensamento 

prevalecente, mas inclusive em anular a autonomia de pensamento dos alunos. Assim 

esperamos, pois essas brechas potencializam a chance de sucesso de propostas como a aqui 

apresentada; são também por essas fissuras que devemos atuar com particular diligência. 

 Prossigamos com as respostas de outros alunos. 

 
Sim. Porque pelo que entendi o experimento do LHC está tentando prová o 

surgimento das células também portanto estão querendo prová a teoria do Big Bang.  

A diferença é que na primeira quer dizer que se tem certeza que o universo foi criado 
do Big Bang e isto será provado. E na segunda apenas confia, defende, acredita na teoria 

que afirma ter sido criado o universo da explosão do Big Bang ou seja não é um fato 

consumado pois não se tem provas disso.  
 

Não. Porque com este experimento que eles fizeram não dar para provar que o 

universo nasceu do Big Bang. E é só esta teoria que diz que o universo nasceu do Big 

Bang. 
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[A diferença entre as duas alternativas] É porque uma pergunta se o universo nasceu 
do Big Bang, e a outra pergunta se é eles [cientistas] que apenas dizem que o universo 

nasceu do Big Bang.  

 
Provará apenas a teoria que diz que o universo nasceu do Big Bang. Pois se provasse 

mesmo que o universo nasceu do Big Bang, eu acho que na minha opinião essa 

experiência iria causar o nascimento de outro universo ou então iria destruir este 

universo.  
A diferença é que uma quer provar que realmente o universo nasceu do Big Bang e 

outra diz que isso é apenas uma teoria para querer provar que o universo nasceu desse 

Big Bang.  
 

 

Na minha opinião o LHC provará apenas a teoria, pois não tem como provar que o 
universo nasceu do Big Bang, porque se isso acontecer teria que ter outro Big Bang, 

tornando-se assim mais provável provar a teoria pelo fato dos cientistas acreditarem 

nela.  

A diferença é que uma prova realmente que aconteceu, que o universo realmente 
surgiu do Big Bang, e a outra prova apenas que essa teoria é verdadeira, ou seja que 

hipótese tem a teoria verdadeira.  

 
Provará apenas a teoria que diz que o universo nasceu do Big Bang, pois esse 

experimento só vai fazer uma recriação do Big Bang e mostrar como poderia ter 

acontecido, mas não vai provar mesmo que tudo aconteceu com uma grande explosão, 
pois isso é apenas uma teoria.  

A diferença é que a primeira alternativa diz que o LHC vai provar que o universo 

nasceu mesmo do Big Bang e a outra alternativa diz que o Big Bang é só uma teoria e 

não significa que é verdade. 
 

Não, o experimento não provará que o universo nasceu do Big Bang, apenas é uma 

teoria que o universo foi criado do Big Bang. 
O primeiro tentará provar que o universo nasceu do Big Bang e o segundo apenas 

uma teoria.  

 

O experimento tentará provar a teoria científica que permanece desde que o mundo é 
mundo, os cientistas querem que a teoria do Big Bang permaneça e ganhe força com esse 

experimento. 

A diferença entre as duas perguntas é exatamente que levando em conta a tentativa de 
provar que o universo surgiu da grande explosão, estará ao mesmo tempo confirmando a 

teoria do Big Bang, pois essa teoria tentará ser provada com esse grande experimento.  

 
 

 Em todas essas falas desses alunos encontramos alguma menção ao fato de que há uma 

diferença em se considerar que um experimento prova que a teoria corresponde à realidade 

absoluta ou que apenas prova a teoria. Após discutir todas as respostas às questões com os 

alunos, acreditamos que tenham entendido a questão da mudança de sentido em se considerar 

uma das afirmativas e fazer entender que se está dizendo a outra (confusão – ou construção 

proposital – comum mesmo em textos de divulgação científica considerados de qualidade). 

Ou seja, acreditamos ter conseguido expor que o fato de um experimento vir a 

“provar” que a teoria do Big Bang pode ser considerada “verdadeira” não deve ser 
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considerado argumento conclusivo definitivo para explicar o surgimento do universo. O fato 

de se conseguir que um experimento sirva de argumento para a consideração de uma teoria, 

não o habilita a servir como argumento para defender que aquela teoria corresponda à 

realidade (absoluta, mesmo se se quiser supor que esta exista, seja acessível e cognoscível), 

seja a explicação do fenômeno – embora este artifício de retórica e outros semelhantes sejam 

comumente usados pelo discurso científico para referendar suas teorias (como parece ter 

conseguido entender o aluno que construiu a última fala transcrita acima). 

Implicitamente, discutimos com esses alunos, portanto, as questões postas por Latour 

(2000) e Collins e Pinch (2003), por exemplo. Isto, em si, já é um avanço muito significativo. 

Ainda mais quando se considera que tais questões são muito complexas mesmo para um curso 

universitário, o que se dirá no nível médio. Esta prática, contudo, assim como as demais que 

experimentamos, demonstram que um certo ceticismo recrudescente que existe e se ouve com 

alguma frequência, de forte resistência em se trabalhar esse tipo de assunto no ensino médio – 

porque os alunos não teriam nível, maturidade, mentalidade, leitura, interesse, vocabulário 

etc. –, não se sustenta quando nos deparamos com uma situação escolar real, desde que, é 

claro, as atividades sejam desenhadas com o cuidado e a pertinência necessários. O que 

podemos constatar, então, como resultado adicional dessas nossas intervenções, é que o que 

talvez ocorra seja antes ausência de propostas sobre como fazer efetivamente, na prática, um 

tratamento consequente desse tipo de assunto e discussão, do que mostras confiáveis de que 

isto, se tentado, seria impossível de envolver os alunos e dar bons resultados (pedagógica e 

epistemologicamente falando) ou seria muito pouco eficiente para tal. 

De nossas experiências, concluímos que não há barreira epistemológica ou cognitiva 

intransponível; o alunado do ensino médio pode, se orientado adequadamente, lidar 

assertivamente e com êxito pedagógico também com questões envolvendo a abordagem 

sociológica da ciência. E mais: um tal aprendizado significa o alunado poder tratar, com 

melhor conhecimento de causa, da ciência controversa e da natureza da ciência desde uma 

perspectiva externalista. Esse tipo de aprendizado implica, enfim, para os alunos e para a 

sociedade onde vivem, em grande benefício na sua formação enquanto cidadãos responsáveis 

em uma sociedade científico-tecnológica democrática, como bem enfatizam Collins e Pinch 

(2003). 
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6.2.l.4  Trabalhando a pluralidade epistêmica e os diversos domínios de realidade 

 Esta atividade visa discutir com os alunos as diversas formas de descrever e entender 

um fenômeno ou algo pertencente ao mundo externo, mostrando que a cada enfoque 

corresponde uma linguagem, uma forma de expressão. 

Nesse sentido, pediu-se para os alunos: “Pense, imagine um grande cajueiro e 

descreva fisicamente essa árvore”. Este é o que chamamos de primeiro momento, em que os 

alunos constroem esse texto descritivo acerca do cajueiro. Em seguida, num segundo 

momento, é trabalhado um poema, pedindo-se que os alunos construam um novo texto, 

comparando o texto inicial construído por eles mesmos e o poema, ambos tratando do 

cajueiro. Objetiva-se com esta atividade, que os alunos consigam perceber a diferença dos 

enfoques e elementos utilizados em cada uma das descrições, contribuindo para o 

entendimento plural acerca da realidade e do conhecimento 

Vejamos e analisemos trechos de alguns dos textos produzidos, individualmente, pelos 

alunos: 

 

O grande cajueiro tem grandes e bonitos galhos, todo o pé tinha folha verdes, era alto 

era em torno de 15 metros, ele tinha galhos rasteiros que embelezava cada vez mais este 

pé, a madeira era asperar, tinha bons frutos, caju de excelente qualidade, e esta safra 
durará uns três meses.  

Os galhos dele abrangia uma área equivalente a 100 metros e eles eram tortos, ele 

soltava um tipo de seiva em seus galhos e tronco. O tronco era grande e a altura dele era 
1 metro de altura no máximo as raízes eram grandes e muitas saíam da terra [...]  

 

Imagino uma árvore muito grande com muito caju vários cajus maduros e também 

verde umas frutas grandes assim como a árvore.  
Dar para acampar de baixo dela também uma árvore de 3 metros da uma sombra 

muito boa, suas folhas grandes que cai no chão uma bela árvore com muitas vitaminas 

[...]  
 

A árvore que eu pensei está em um lugar meio escuro, uma árvore enorme e sombria, 

com o caule bem largo, com galhos compridos, tortos e finos de cor cinza combinando 
com o ambiente, com folhas grandes e verdes escuras, e sem nenhum fruto.  

 

É um cajueiro de mais ou menos 5 metros, um tronco bastante largo, cheio de frutos, 

com frutos de cores avermelhadas e as folhas se expandem tornando-se rasteiras, em fim 
é muito bonito e encantador e também de sombra muito gostosa.  

 

 
Um cajueiro é composto fisicamente por folhas arredondadas de tamanho médio e seu 

fruto o caju geralmente é vermelho ou amarelo. O cajueiro é uma árvore grande com 

galhos compridos e tronco baseadamente curto, a cor dos galhos e troncos é cinsa e a 

cor das folhas é verde musgo. Ele é perfeitamente normal como toda e qualquer árvore, 
possui raís, caule, tronco e folhas.  
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O cajueiro que eu imaginei é bonito, cheio de vida, como deve ser uma árvore. O pé 
de caju é ótimo para se brincar. Existe uma época do ano em que eles ficam sem folhas, 

com os galhos a mostra.  

 
Todos os cajueiros se parecem fisicamente, ou seja, o cajueiro do meu pensamento é 

diferente de todos os outros cajueiros, pois a minha planta é frondosa, não muito alta 

para poder alcançar o fruto, ela é “perfeita”, cheia de amor. Suas raízes são fortes e 

grossas, o seu tronco é forte para sustentar seu peso, suas folhas são coloridas: 
amarelas, esvermelhadas e verdes é claro. [...] o que torna o cajueiro diferente, é o lugar 

onde ele é situado. É um paraíso, com grama bem verdinha, com pássaros cantando ao 

seu redor. E um rio com água pura passando ao redor e o céu bem azuzinho, com nuvens 
brancas e fofas. O meu cajueiro está lá, bem no centro do paraíso, sem nenhuma 

poluição nem devastação naquele lugar. [...]  

 
Um cajueiro grande, com o solo dele plano, o caule em forma de cilindro, com os seus 

galhos também em forma de cilindro, suas folhas em forma de pequenos retângulos e os 

seus frutos em forma de esferas médias e as castanhas em forma de esferas pequenas.  

 
Enorme e gigantesca, faz sombra e refresca. Sua fruta mata fome e também mata 

sede, da fruta apenas uma vez no ano. Árvore de tronco forte que resiste as secas mais 

longas, galhos grandes e cheios de folhas que dar sombra a quem precisa. [...] sua copa 
é enorme onde pássaros fazem seus ninhos e lá adormecem. Raízes fortes de fibra que 

resistir a ventanias e a falta de água, vai buscar no canto mais profundo os nutrientes 

para se manter viva.  
 

O meu cajueiro tem 6 metros de altura 20 de comprimento de 100 cajus por dia e é 

muito auto os frutos dele são doces e grandes chegando a pesar 556 gramas e medir 6 

centímetros solta muitas folhas.  
 

 

 

Como esperávamos, na grande maioria dos textos estão presentes evidências de um 

entendimento lógico-matemático ao utilizarem terminologias curto, longo, comprido, grossa, 

fina, forte, fraca e etc.. Na grande maioria dos textos, aparecem descrições utilizando 

quantificações numéricas para altura, largura etc. Falam da divisão em raiz, caule, tronco e 

folhas etc., descrevem estas partes através de formas geométricas – muito provavelmente, 

neste último tipo de caracterização, influenciados pelas atividades anteriores em que se 

discutiu que os elementos estruturais da Física eram a geometria e a matemática, mostrando, 

então, como os alunos estão treinados em fazer aquilo que agrada ao professor e não algo que 

realmente pensem, gostem ou queiram desenvolver. 

Objetivamos com esta primeira etapa da atividade justamente evidenciar e expor para 

os próprios alunos as características das suas descrições, marcadas pelo que expomos acima. 

Vale salientar que estes comentários foram feitos somente após os estudantes desenvolverem 

a segunda etapa, pois, do contrário, influenciariam e determinariam as produções dos alunos. 

No entanto, embora em sua maioria os textos descrevam matematicamente o cajueiro, 

destacamos que outros aspectos descritivos também marcaram os textos. Como podemos 
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perceber ao analisar os trechos acima, muito de simbolismo, poesia e sentimento também está 

presente nas produções de alguns alunos. 

Vale destacar também o fato de em alguns textos aparecer menção ao ciclo de 

frutificação daquela planta, o que indica ainda um mínimo contato com o mundo da vida, o 

mundo natural. 

Gostaria de relatar também a discussão que se instaurou acerca da expressão 

esvermelhada, escrita por um dos alunos. Considerando que esta expressão indicaria uma cor 

que nem era a cor verde nem a vermelha, mas outra intermediária, foi possível retomar e 

aprofundar a discussão sobre a lógica que tinha sido efetuada quando do momento do texto 

sobre o racionalismo. Nesse sentido, mostrou-se que a lógica lida com a relação entre grupos, 

categorias ou classificações e assim opera o pensamento racional. Lançou-se a ideia de que as 

cores padrões que conhecemos e adotamos foram por nós adotadas por figurarem em 

fenômenos ou objetos e/ou coisas envolvidas em situações que culturalmente se tornaram 

importantes para certas comunidades humanas, o que não aconteceu com a cor esvermelhada. 

Questionamos, então: se não existisse a verde e a vermelha, existiria a esvermelhada? 

Os alunos prontamente responderam que não! Nesse sentido também utilizamos este 

momento de interação para destacar que os modelos explicativos são construídos por nós para 

dar sentido ao que experienciamos – nesse ponto poderíamos introduzir inclusive aportes de 

Maturana (1998, 2001) – e que essas nossas construções são feitas utilizando elementos 

linguísticos-conceituais de nossas vivências, da nossa cultura. Isso nos possibilitou destacar 

que os saberes são produções humanas através de enfoques, metodologias e linguagens 

diversos. 

E, por fim, destaquemos que, nessa primeira parte, o que nós reputamos de mais 

positivo, talvez, que aconteceu foi justamente o fato de em alguns textos estarem presentes 

elementos de natureza lógica e também simbólica. O que muitas vezes é recriminado em 

trabalhos de sala de aula com alunos ou mesmo em trabalhos acadêmicos (mais incisivamente 

ainda se forem aulas ou trabalhos em áreas de ciências naturais), por nós foi encorajado, 

elogiado e dado ênfase, pois não acreditamos que exista apenas uma forma de descrever, 

entender, interagir, ou apreender o mundo. Concordando com o que fala Maturana (1998, 

2001), a emoção tem um papel determinante no processo de conhecer, sendo o método, a 

forma e a linguagem determinados e consonantes com esse estremecimento do ser humano 

frente ao mundo. 

No segundo momento, em uma aula seguinte, foi apresentado aos alunos o poema O 

grande cajueiro (Cf. APÊNDICE B) e feito a leitura compartilhada em sala de aula – 
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tínhamos planejado que esta atividade seria à sombra de um cajueiro que existe nos arredores 

da cidade, mas, por diversos motivos, não foi possível. Após a leitura pediu-se que os alunos 

produzissem um texto comparativo entre aquela descrição que tinham feito inicialmente e esta 

em forma de poesia. Abaixo, temos trechos dos textos dos mesmos alunos dos quais 

apresentamos os trechos referentes ao primeiro texto produzido por eles. 

 

 
Os textos se diferenciam do modo de se expressar, de expor o cajueiro. Um ponto 

bem parecido com o meu texto: Grande Celeiro de vidas: aves, insetos e outras plantas. 

Eu não usei esta expressividade, mas ficou algo relacionado com isto.  

O texto O Grande Cajueiro do professor, usou mais detalhadamente que exalta o 

cajueiro em sua forma, entre outras coisas. Já o meu texto falou mais em altura, o espaço 
que se estendia os galhos do cajueiro, como era cor e textura das folhas, da madeira, 

como era o formato dos galhos [...]  

A principal diferença é a expressividade na linguagem que é totalmente diferente 
entre os dois textos. 

 

No meu texto eu butei muito aquela coisa de numero também a questão de que o 

cajueiro tinha cajus grandes e etc mas ele não está totalmente diferente do texto do prof. 
Adaécio tem alguns elementos como a tranquilidade que foi uma maneira que ele 

encontro para falar um pouco ainda mais discreto [...] 

Por fim a diferença é grande, qualidades boas, mais também tem a sua 
conhecidencia. 

 

Após analisar bem os dois textos, eu percebi que os elementos dos dois textos são 
bastante diferentes, porque no meu texto eu falei mais do tamanho dos galhos, da cor das 

folhas, do ambiente, já no outro o autor fala mais no aspecto sentimental, ele compara o 

cajueiro com outras coisas, ou seja usa outros elementos para descrevê-lo quando 

compara-o com um celeiro.  
 

Na minha descrição, trato o cajueiro, apenas como uma simples árvore, mas já o 

autor do texto o grande cajueiro refere-se a ele como uma entidade, como se fosse parte 
importante na natureza, em meu texto fiz bastante uso de números para falar de seu 

tamanho, mas o autor Adaécio se expressa através de palavras, e não são meras 

palavras, são palavras doces, ele sempre se refere ao cajueiro com delicadeza e apego, e 
o trata como um ser majestoso [...] 

 

Os dois textos falam da mesma coisa, mas com elementos diferentes, por exemplo 

o meu texto falava da altura, do comprimento das formas e medidas como das folhas [...] 
   Já o segundo texto retrata um cajueiro mais mágico, fantasioso diferentemente 

do meu pois o descrevi mais objetivamente. Ele fala do cajueiro como se ele fosse eterno, 

sem fim, o texto é como uma poesia, como se ele tivesse vida e na realidade ele tem 
realmente, ele mostra também o contato do ser humano com seus belos galhos, retrata 

como ele é importante, de como abriga tantas formas de vida e muito mais [...]  

 

Ao analisar e comparar os dois textos, percebo que há uma grande diferença. Há 
vários aspectos contido neste texto, cujo autor é Adaécio, que não notifiquei em meu 

texto.  

Alguns elementos que utilizei em meu texto são: características diretas sobre o 
cajueiro. Como, especificando sua altura, a cor de suas folhas, o lugar onde ele se situa e 

como são seus galhos, seu tronco, sua vida. [...]  
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Já a poesia: “O grande cajueiro” demonstra amor, delicadeza, sinceridade. O 
autor retrata seu cajueiro com comparações, ele expõe seus sentimentos nas 

características do seu cajueiro. [...]  

   
Tem uma grande deficiência entre o meu texto e esse texto. O meu texto eu 

descrevi com formas geométricas, com cilindros, quadrados, esferas e etc. Eu falava do 

solo que era plano das folhas que era em forma de pequenos quadrados e várias outras 

descrições em formas geométricas.  
Esse texto ele é um texto mais complexo, ele fala das transformações que é a 

metamorfose, ele fala da representação do cajueiro da sua importância para os outros 

seres, fala também de sua resistência a urbanização com uma força própria, em fim fala 
do cajueiro sendo uma entidade cósmica. 

 

Os elementos deste texto são um pouco parecido com o meu. O cajueiro descrito 
por mim usa formas parecidas com esse texto. [...]  

O meu texto é mais simples e usa uma linguagem mais objetiva e menos abstrata. 

No entanto, a maneira de descrever o cajueiro nesse texto é bem leve e mais poética. Já o 

meu leva mais enconta o físico bem mais direto.  
 

O meu texto falou mais de como o cajueiro era que tinha 6 metros e 2 de largura 

[...] Já esse texto é uma poesia que fala mais de que ele é de sua tranqüilidade, que é a 
moradia do caju e de aves, insetos e outras plantas, fala de suas rachaduras [...] 

 

 

Consideramos que os estudantes conseguiram entender e descrever as diferenças entre 

uma e outra descrição do cajueiro. Perceberam a diferença na linguagem, nos elementos 

usados para caracterizar e conceituar, como também a relação que o texto do poema mantém 

com o simbólico, o transcendente. 

Esta atividade de certa forma ajudou no entendimento daquela anterior, sobre o que 

são modelos teóricos. Na medida em que os alunos vão entendendo e vivenciando a 

construção de um “modelo” descritivo de cajueiro, um modelo diferente, construído com 

outros elementos que não os da ciência instrumental, percebem o caráter de construção do 

conhecimento. 

Embora alguns alunos ainda tenham comentado algo relacionado em seus textos, nos 

preocupamos em destacar que aquele texto do poema não tinha o intuito de servir como 

chave-resposta para comparação, como se ele estivesse correto (ou mais correto) e os demais 

produzidos por eles deveriam ser analisados em relação àquele. Explicamos que os textos 

deveriam ser analisados tendo em vista a se analisar os elementos estruturais de cada um deles 

e isso satisfatoriamente foi alcançado. Mesmo aqueles que não conseguiram uma análise 

satisfatória no seu texto comparativo acabaram entendendo quando fizemos a discussão final 

de fechamento da atividade. 

Enfim, acreditamos que foi possível perceber que, enquanto a física está diretamente 

ligada ao instrumental, ao lógico, à medida, ao material – exemplificado inclusive por 
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terminologias presentes nos textos dos alunos, como altura, comprimento, etc. –, o poema, ou 

a poesia, enfatiza o caráter simbólico, unificante, analógico, holístico, religioso (no que se 

refere a religar), vastamente presente na vida e na vivência humanas. 

 

6.2.2  Conduzindo a prática diária considerando o presente enfoque 

 

É importante destacar que esta postura revisionista, problematizadora e alternativa, 

deve estar presente em todos os momentos da prática docente, não sendo apenas parte de 

intervenções pontuais. O professor deverá fazer inserções, comentários, observações, 

reflexões etc., sempre que necessário e não isoladamente, como forma de manter uma 

conexão entre as aulas ditas diferenciadas e aquelas em que aborda os conteúdos específicos – 

que são em bem maior número. 

Ou seja, aquela postura, presente nas aulas que chamamos de pontuais, em que se 

discutiram coisas relacionadas à estrutura da razão e de sociologia e filosofia da ciência etc., 

deve ser inserida no fluir constante das aulas, estando presente na análise textual do livro-

texto e no acompanhamento da aprendizagem do aluno e demais discussões. E, quando 

possível, chamando a atenção para outros modelos epistemológicos alternativos. 

Nesse sentido, relatamos a seguir discussões que aconteceram em sala de aula acerca 

dos assuntos presentes no livro-texto e complementada por informações trazidas pelos alunos 

ou pelo próprio professor, seguindo os moldes das atividades anteriormente descritas. 

 

6.2.2.1 - Discutindo lógica, modelos e outras questões 

 

 Na grande maioria das vezes não é devidamente abordado por professores – até por 

motivo de não querer mexer na caixa preta, visto que é conveniente para o professor passar 

aquilo que fala como algo que pareça verídico e fora de discussão – o fato de as situações 

naturais, quando estudadas pela física, necessitarem ser modeladas, para assim poderem ser 

conceituadas e descritas em elementos lógico-matemáticos. 

Em um problema de mecânica, por exemplo, tem-se que desprezar a resistência do ar, 

considerar que o movimento é retilíneo; no estudo de ondas, que o meio em que esta onda se 

propaga é inextensível; no estudo dos gases, que o gás é ideal; na óptica, que a luz se propaga 

em linha reta; em eletricidade, que o resistor é ôhmico (ou seja, que a sua resistência não varia 

com a tensão); etc. Todas essas situações e muitas outras semelhantes são ótimas 

oportunidades para introduzir uma discussão sobre a ciência e seus modelos lógicos. 
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Nesse sentido, vejamos algumas situações em sala de aula onde procuramos introduzir 

esta postura. 

 

a) Analisando movimentos e seus modelos explicativos 

 

Na turma do 1º Ano do Ensino Médio, quando do estudo de Movimentos Retilíneos, 

mostrei para os alunos o caráter lógico-matemático dos modelos utilizados para estudar tais 

movimentos. No caso de se considerar que o movimento do móvel foi sempre Retilíneo e 

Uniforme, está se projetando para a situação real, um modelo, que, na exposição com os 

alunos, caracterizamos de simples, no sentido de que se está considerando que o móvel segue 

sempre com a mesma velocidade, sempre em uma dada direção (sem curvas ou desvios), 

tendo sempre um mesmo deslocamento (no espaço) para determinada unidade de tempo. Se 

considerarmos um modelo que contemple uma certa variação de velocidade do móvel, 

teremos que detalhar, dividir o movimento em “partes menores ainda”, pois considerar-se-á 

que a cada instante de tempo o móvel varia não apenas a medida do espaço (posição) em 

relação a um dado referencial, mas a velocidade, ou seja, a própria variação de espaço no 

decorrer do tempo. 

Em seguida foi ressaltado que essa divisão, assim como a anterior, obedece a uma 

razão matemática que rege essa “divisão”. Quando consideramos o modelo que chamamos de 

simplificado, considerando que o movimento é Retilíneo Uniforme, esta razão é a velocidade 

do móvel, já quando consideramos o modelo que chamamos mais detalhado, entendendo que 

o movimento é Retilíneo Uniformemente Variado, a razão da variação é o que chamamos 

aceleração do móvel. 

Analisadas essas questões, introduziu-se, deduzindo-se através de exemplos 

numéricos, as equações para aqueles movimentos, mostrando que a equação – que o aluno 

normalmente apenas decora e aplica valores para obter um resultado, e que ele geralmente não 

sabe o significado dessa operação – é uma regra geral, que serve para entender 

matematicamente situações semelhantes. Ou seja, aquele proceder e montagem com signos 

típicos correspondem à exposição do modelo em linguagem algébrica (Cf. ANEXO C). 

Como forma de propiciar o entendimento de quão limitados são tais modelos, 

configurando-se, estes, em recortes, modelagens de fenômenos reais, pediu-se que os alunos 

desenhassem uma cabeça de uma pessoa e depois tentassem representá-la utilizando 

quadradinhos. Como podemos observar (ANEXO C), por mais de diminuamos o tamanho dos 

quadrados, a figura será sempre uma representação aproximada da real (além de esta analogia 
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ser, claro, conforme destacamos a eles, boa também para explicitar que se trata sempre de 

uma “aproximação” das propriedades notáveis que conseguimos identificar – através dos 

filtros, digamos, de nossa visão de mundo, construções de linguagem e teorias e instrumentos 

frutos daquelas – no objeto ou fenômeno modelado, e não uma aproximação de fato do todo 

ontológico – intrínseco, extrínseco, relacional e transcendente, cujo sentido nem sabemos qual 

seria – daquilo que está sendo modelado, como o realismo científico crê estar operando). Essa 

atividade foi bastante satisfatória, alcançando o objetivo esperado. 

  

b) Teorias, modelos e grandezas e a construção de visões de mundo 

 

 Destacamos e discutimos com os alunos também o fato de as teorias, seus modelos 

explicativos e grandezas construírem certa visão de mundo e esta ser considerada uma 

perspectiva segundo a qual se entende a realidade. Ou seja, tratando-se de ciências naturais, 

poderia se dizer que uma vez construída a teoria vai-se desta para a natureza. Ou seja, usando 

uma expressão didática, percebe-se a realidade com os “óculos” da teoria. 

Isso está muito presente no livro-texto (embora sem consciência do procedimento 

adotado), quando as explicações são dadas como se a teoria fosse realmente a verdade sobre 

aquilo e parte-se das suas grandezas e conceituações para o fenômeno de forma realística. 

Uma coisa é dizer, por exemplo, que a Terceira Lei de Newton para o movimento 

serve para explicar o nosso movimento ao caminharmos na superfície da Terra, considerando-

se o atrito. Outra coisa, muito diferente – que está na totalidade dos livros-textos a que tive 

acesso – é considerar que andar é uma consequência desta teoria. Se analisarmos bem, há uma 

diferença brutal em se considerar uma e outra concepção. 

Por exemplo, expressões como “[o] peso é a força que a Terra exerce sobre o bloco” 

(GASPAR, 2003, p. 72), são comumente encontradas em livro didáticos de Física. É preciso 

que se entenda e se discuta com os alunos, que isto é uma explicação para o fato de coisas 

abandonadas próximas à superfície da Terra se deslocarem sempre em direção à sua 

superfície, caírem, e não a explicação. Da forma como está escrita (e notemos que o livro 

citado é considerado, pelos professores do ensino médio e mesmo por professores formadores, 

um dos melhores quanto ao tratamento conceitual dos conteúdos, para aquele nível de ensino), 

parece que em qualquer lugar, para qualquer comunidade ou grupo humano, a explicação para 

o referido fato obrigatoriamente é aquela. 

O mais sensato, tendo em vista os entendimentos trazidos pela história, filosofia e 

sociologia da ciência, seria dizer, enfatizando, que, em se considerando a teoria mecânica de 
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Newton, enquanto no contexto estrito dessa teoria, aquela é a explicação para aquele 

fenômeno. Alguém poderá dizer que isto está obviamente implícito, já que o capítulo é sobre 

as Leis de Newton. No entanto, o suposto implícito será entendido apenas por quem tiver uma 

visão externalista da ciência, que, nessa área, sabemos que muito poucos a cultivam. O que 

queremos – pelos motivos argumentados ao longo de toda esta dissertação – é justamente que 

as coisas sejam colocadas de forma clara (ainda que, em alguns casos de um modo 

eventualmente redundante para a ínfima minoria que já incorporou a referida visão 

externalista), deixando espaço para outras visões de mundo existirem e atuarem livres, sem 

coação ou preconceito. 

Dentro desse entendimento, analisamos as teorias físicas de Aristóteles e Galileu 

juntamente com os alunos. É comum ver nos livros didáticos (e.g., LUZ e LUZ, 2005; 

GASPAR, 2003) trechos em que os autores colocam que Aristóteles seria um equivocado e 

que Galileu teria “corrigido” seus erros. Esse é um entendimento que contribui para uma 

imagem progressiva e linear de ciência, que há muito é criticada, até mesmo por 

pesquisadores internalistas. 

Nesses textos dos livros didáticos analisam-se as ideias de Aristóteles pela ótica dos 

pressupostos da teoria subsequente – no caso, a de Galileu. Dessa forma, inevitavelmente 

aquela é tida como limitada e incorreta. O entendimento que defendo e que compartilhei com 

os alunos é de que essas teorias são diferentes naquilo que lhes dá sustentação básica, não 

podendo, portanto, ser comparadas e julgadas em termos comuns, sendo que a substituição de 

uma pela outra se deu por razões históricas, culturais, políticas etc. (Esta é uma boa 

oportunidade para exemplificar, nesse nível de ensino, o conceito de incomensurabilidade 

entre dois sistemas de conhecimento, muito importante em história da ciência, em geral, e 

para uma abordagem antropológica, externalista, em particular.) Digo isso porque o conceito 

de velocidade para Aristóteles não é um conceito matemático, mas tem relação com a sua 

teoria dos quatro elementos. Já, aquele proposto por Galileu, é um conceito definido em 

termos matemáticos, como sendo a taxa de variação do espaço em relação ao tempo – 

segundo, é claro, os conceitos de espaço e de tempo vigentes para este último 

pensador/cultura. 

E ainda mais: Galileu introduz uma série elementos argumentativos novos, como nos 

descreve, por exemplo, Feyerabend (2007). Enfim, é uma nova teoria, construída dentro de 

novos pressupostos e entendimentos característicos de um outro momento histórico, de uma 

outra cultura (em relação à de Aristóteles, em particular), de forma que é impossível 

determinar que uma é mais correta que a outra, a menos que se recorra à convergência dos 
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momentos (SANTOS, 2006). Acreditamos ser muito mais salutar para o aluno – além de 

atitude mais honesta por parte do professor em relação àquele – conhecer as ideias que 

permearam as diversas épocas históricas – quando do estudo da grande história da cultura 

ocidental –, do que ficar refém de defesas de bandeiras acerca desta ou daquela teoria. 

Dentro desse mesmo entendimento, trabalhamos o texto Uma visão do espaço na 

mecânica newtoniana e na teoria da relatividade de Einstein (PORTO e PORTO, 2008), que 

mostra como os entendimentos diversos de Newton e Einstein acerca do espaço e do tempo os 

levou à construção de teorias também diversas e, por este motivo, a concepções totalmente 

diferentes para explicar os fenômenos mecânicos, que fazem surgir “mundos” completamente 

diferentes, incomensuráveis. 

 E por falar em tempo, em uma das aulas foi questionado aos alunos: Nós marcamos o 

tempo ou criamos o tempo? Ou seja, o tempo existe como uma entidade real imutável ou 

surge à medida que criamos artifícios para nos organizar, chamando isso de tempo? 

 As opiniões foram as mais diversas, acompanhadas muitas vezes pelo espanto em 

pensar sobre tal questão. A maioria dos alunos relatou que nunca tinham pensado sobre tais 

questões e demonstraram interesse na mesma. 

 No final comentei que o tempo nos surge pelos mecanismos que usamos para construir 

essa noção. Exemplificamos que à medida que os instrumentos utilizados para definir o tempo 

mudam, as noções de tempo também mudam. Chegamos inclusive a discutir a relação entre 

tempo e movimento, visto que o tempo nos vem por ciclos, por alterações que percebemos 

etc. Enfim foi uma conversa muito proveitosa acerca do tempo! 

 Uma outra conversa se deu acerca de o que significa uma substância ser pura – na 

disciplina de Química, da qual também sou professor. No decorrer do diálogo, foi possível 

chegar ao entendimento de que puro ou impuro são, na verdade, categorias de classificação. 

Ou seja, impureza é, de fato, aquilo que não é enquadrado em nenhuma categoria de 

substâncias “puras”. Um ponto interessante é o fato de, para muitos alunos, impureza ser 

sinônimo de sujeira ou contaminação. Logo, puro e impuro são modelos conceituais. 

 

 

 

 

 

6.2.2.2 - Episódios envolvendo uma análise externalista da ciência 
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 Em alguns momentos da aula também é possível trazer discussões de sociologia da 

ciência, contribuindo para um entendimento externalista, contextualizado, da atividade 

científica. Trataremos, a partir de agora, de alguns desses momentos. 

 Ao trabalhar com os alunos alguns dos diversos modelos de átomo que surgiram na 

ciência – com o que já se pode discutir o surgimento de modelos diferentes e o que os motiva, 

contribuindo desde então para uma visão diferente da realista – nos deparamos com o texto 

Pode-se ver o átomo?, no livro-texto de Química de Feltre (2004). Segundo o texto: 

 

Não se pode ver um átomo isolado exatamente como foi descrito nos vários 
modelos que acabamos de abordar. No entanto, podem-se ver manchas 

coloridas, na tela de um computador, dando a localização dos átomos num 

dado material [há uma figura representando isto ao lado daquele texto]. 
Essas manchas são obtidas através do chamado microscópio de tunelamento 

em uma técnica criada na década de 1980. 

 Não se esqueça, porém, de que a ciência sempre procura dar um 
passo à frente. De fato, em meados de 2003, foi anunciada a descoberta de 

um processo para detectar nuvens eletrônicas do átomo de silício [...] (Ibid. 

p. 95, grifos nossos). 

 

 

 Ao fazer a leitura do texto, foi feito o seguinte questionamento aos alunos, e pedi que 

me entregassem a sua opinião por escrito: As manchas na tela do computador dão a 

localização dos átomos do material ou esse entendimento é uma conclusão dos observadores 

da imagem? 

 Ao analisar as respostas, percebe-se que a maioria dos alunos não é ressonante com 

esse questionamento, respondendo que sim, devido ao avanço tecnológico etc. o homem pode, 

agora sim, ver o átomo. Isso não é de se estranhar, afinal são “bombardeados” quase que a 

todo instante com informações de que a ciência descobre as coisas, que, como o livro reforça, 

“a ciência sempre procura dar um passo à frente”, que nada escapa ao crivo da ciência, que a 

evolução da tecnologia (fruto de – outras – pesquisas científicas) tem possibilitado 

descobertas fantásticas, e um sem-número de chavões nessa direção, o que os faz pensar que o 

processo de produção de teorias é semelhante a catar concha na praia, ou você acha ou não 

acha o que procura. Mas alguns vão além; por exemplo: 

 

No meu entendimento, é apenas a conclusão de quem está observando a imagem. Pois 

eles estão estudando átomo de tal maneira que procuram um jeito para provar.  
 

Como cientistas, pesquisadores vem buscando ver um átomo, acredito que eles tiveram 

respostas precipitadas. Ou seja, pesquisadores estavam ansiosos a respeito do átomo, 



208 

fizeram apenas uma aproximação do que é um átomo. Assim minha opinião é que esta 
imagem é uma conclusão dos observadores em relação à imagem. [...]  

 

É apenas a conclusão de quem está observando a imagem, pois eles estudando o átomo 
de tal maneira que procuram um jeito para provar a matéria.  

 

Na minha opinião é apenas umas luzes na tela de um computador. A ciência com sua 

sede de descoberta ver além do que é mostrado. 

 

  

 Na aula seguinte, ao conversarmos sobre as respostas deles para aquele 

questionamento, foi possível mostrar para os alunos os entendimentos de autores cujos 

trabalhos mostram o papel decisivo que laboratórios e experimentos, argumentos, imagens 

etc. desempenham na construção de uma teoria. Naquele momento, foram apresentadas para 

os estudantes as obras destes autores: Latour (2000), Collins e Pinch (2003) e Feyerabend 

(2007); e foram lidos alguns trechos relacionados com o que se falava. 

Um entendimento importante que ficou estabelecido foi o seguinte: a pergunta não 

vem da natureza. A pergunta vem do próprio ser humano, e aí reside o caráter totalmente 

humano da produção do conhecimento. Se a pergunta, o que se procura, fosse um imperativo 

da realidade, poderíamos optar, talvez, pela concepção realista. Mas isto não é verdade. O 

processo é eminentemente humano, construído por argumentações e associações que buscam 

responder aquele seu questionamento. 

Dessa forma, foi possível discutir com os alunos que não faz sentido pensar no passo à 

frente da ciência. Passo em frente, em relação a quê, se tudo, na verdade, é determinado com 

concepções e visões de mundo? Com efeito, muitas vezes este pensamento, que se julga 

progressista, conduz a absurdos, como aquele que observamos no livro-texto de Feltre (2004), 

por exemplo, e do qual já tratamos no capítulo 2, quando o autor relaciona e encoraja a 

associação entre conhecimento, poder, guerras e outras mazelas. 

Um outro momento onde podemos fazer uma discussão de cunho contextualista em 

relação ao fazer científico, está relacionado ao fato de Plutão não ser mais considerado um 

planeta. Embora esta atividade tenha ocorrido de forma mais espontânea, de improviso, sem 

planejamento prévio, ela foi igualmente válida e interessante. E o mais importante é que ela 

partiu de um questionamento de um aluno, mostrando uma mudança de postura no alunado 

em relação ao que escutam nos meios de comunicação em geral. O entendimento de que a 

mudança das regras para definir a categoria planeta significou a retirada de Plutão desta 

categoria de corpos celestes, possibilitou aos alunos entenderem mais ainda que o 
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conhecimento é construído, sendo produto de decisões e opções, que ele tem um caráter 

social. 

Mantendo esta postura, analisamos a passagem do entendimento de que os fenômenos 

térmicos se davam pela presença do calórico, para aquele que considera que o calor é uma 

forma de energia e não algo substancial. Nesse intento, buscamos fugir daquela concepção 

usual que está nos livros-textos e que já comentamos, que considera que o que existiu antes 

está equivocado e errado. Adotamos o entendimento de que uma teoria começa a se tornar 

verdadeira quando começa a ganhar adeptos, enquanto a anterior passa ao ostracismo ou algo 

semelhante. Dentro daquele entendimento que tinha Thomas Kuhn (OLIVA, 1994) acerca das 

Revoluções Científicas e contemplando também as ideias de Bruno Latour (2000), 

consideramos que uma teoria nova empreende um embate com aquela tida anteriormente, 

envolvendo elementos de naturezas diversas, sendo a teoria vitoriosa da vez uma construção 

argumentativo-ideológica, mais do que uma representação inevitável de verdade (físico-

ontológica). E foi dentro deste entendimento que conduzimos a conversa sobre a passagem de 

calórico para calor. 

 

6.2.2.3 - Contemplando outras epistemologias e práticas educativas 

 

Os microtextos históricos presentes no livro didático, como aqueles que falam da 

alquimia e da astrologia, por exemplo – embora eles estejam totalmente descaracterizados do 

ponto de vista de uma discussão histórica competente, servem como ponto de partida para 

discussões, considerando-se que esses alunos já foram iniciados nesse tipo de discussão nas 

aulas anteriores –, situações do dia-a-dia, ou relatos feitos pelos alunos ou pelo próprio 

professor, acerca de lendas e contos, possibilitaram que em certos momentos, nas aulas, 

fossem contempladas outras formas de conhecimento e epistemologias. 

Trabalhei também sobre a diferença de pensamento de diferentes culturas e/ou épocas. 

Consideramos que questionamentos são mais importantes que respostas, que definições. 

Lançou-se o seguinte questionamento, como forma de problematização inicial: Qual a 

relação entre a organização social, o sistema de conhecimento e a relação com a natureza e 

o sagrado que tinham os egípcios, e tem os índios brasileiros, e a nossa? Vamos pensar sobre 

isso? 

Esta atividade foi conduzida com música, relaxamento e concentração. Em seguida 

procedemos aos comentários. Quase todos os alunos opinaram e contribuíram com alguma 

história ou relato sobre os temas abordados no questionamento. Acreditamos que atividades 
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como essa respondem àquela necessidade de buscar uma educação dentro daquilo que 

propõem Rafael Yus (2002) e Edmund O‟Sullivan (2004), por exemplo. Acreditamos que 

além deste molde que aplicamos, deveriam ser realizadas vivências e práticas ainda mais 

elaboradas. 

 

6.2.3  Informações sobre minicursos realizados para licenciandos e/ou professores  

          sobre os temas e propostas abordados neste trabalho 

 

 O primeiro minicurso foi realizado no XVIII Congresso de Iniciação Científica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Outubro de 2007, contando com a 

participação de estudantes de graduação e pós-graduação e professores do nível médio (Cf. 

APÊNDICE C). Neste curso, o primeiro que efetuamos – de título Racionalidade e educação 

científica na pós-modernidade? –, iniciamos com uma problematização inicial através do 

filme Ilha das Flores (FURTADO, 1986) e discussão subsequente. 

Em seguida, fez-se a exposição oral relacionada a alguns dos temas presentes na 

ementa do curso. Na segunda parte, no período da tarde, trabalhou-se a leitura compartilhada 

dos textos A ciência e o cidadão e Ensino de ciência (COLLINS e PINCH, 2003) (ANEXO 

D), seguida de comentários, discussões, questionamentos e demais colocações. Depois 

finalizou-se o minicurso com apresentação de mais alguns temas relacionadas à educação 

científica e pós-modernidade e comentários finais. Houve uma boa receptividade dos 

participantes, que interagiram e incentivaram a prática. 

Após sofrer algumas alterações, recebendo o título Educação científica no contexto 

pós-ontológico, esse minicurso foi apresentado para um conjunto de professores na cidade de 

Carnaúba dos Dantas (RN), em maio de 2008 (Cf. APÊNDICE D e ANEXO E). A 

receptividade também foi boa, principalmente porque os participantes eram alunos de um 

curso de formação de professores ministrado por Luiz Carlos Jafelice, atividade relacionada 

ao projeto coordenado por aquele professor naquela comunidade (JAFELICE, 2009), e, na 

época deste minicurso, eles já tinham tido bastante contato com o tipo de problemática e de 

postura trabalhadas no minicurso e tinham realizado também algumas leituras e discussões 

básicas na linha do que abordamos com eles. 

 A partir desses cursos, organizou-se um terceiro, com mesmo título desta dissertação, 

no qual, além das atividades presentes nos minicursos anteriores, foram acrescentadas as 

atividades práticas que relatamos acima. Este último minicurso foi ministrado para 

professores da Escola Estadual 20 de Setembro, em Olho D‟água do Borges (RN), em agosto 
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de 2009 (ANEXO F). Este curso, assim como os demais, teve duração de 4 horas. Já no 

planejamento do curso viu-se que seria pouco tempo, mas este foi mantido para não se tornar 

algo cansativo, tendo em vista o inusitado do tema abordado (posto que os professores, 

mesmo aqueles com pós-graduação na área em que leciona, não estudam nada disso durante 

sua formação profissional, como já criticamos antes), sua complexidade intrínseca e também 

para tentar favorecer que o maior número de professores possível participasse. Participaram a 

maioria, e estes mesmos perceberam que o tempo foi justo. Acreditamos que o tempo para 

este curso deveria ser de, pelo menos, 8 horas, ministradas em dois turnos de igual duração. 

A primeira parte do curso foi composta pela problematização inicial, também utilizada 

nos demais, e pela exposição de discussões no plano teórico, presentes nos capítulos 

anteriores desta dissertação e na ementa do curso (APÊNDICE E). Essa exposição, 

acompanhada de discussão, teve como objetivo colocar os professores em contato com 

proposições da sociologia da ciência e demais discussões de que tratamos neste trabalho. 

Quando eu falava cobre a convergência dos momentos, do pensamento único, para 

usar os termos do geógrafo brasileiro Milton Santos (2006), em que se transformou a ciência 

moderna, expondo o “aviso” de Feyerabend (2007) aos chineses, no prefácio de Contra o 

método, para a colonização epistemológico-cultural que eles, como todas as culturas no 

planeta, corriam o risco de sofrer, os professores concordaram e reagiram de forma corporal, 

inclusive – porque o corpo responde instantaneamente –, e um deles comentou: realmente, 

quer dizer que conhecimentos de 10 mil anos não valem nada! 

 Na segunda parte, expus o que foi dito em sala de aula e inclusive procurei trabalhar 

algumas daquelas atividades também com aqueles professores. De início, foi feita a leitura 

compartilhada do texto sobre ensino de ciência e relação do cidadão com a ciência (COLLINS 

e PINCH, 2003) (ANEXO D), que já havia sido trabalhado nos minicursos anteriores. Foi 

interessante para eles, que são professores, inclusive, porque puderam ler, eles mesmos, algo 

relacionado àquilo que foi falado na exposição oral. A discussão sobre este texto foi muito 

proveitosa e contribuiu para que entendessem o que havia sido dito anteriormente, sobre o 

papel das argumentações na construção de entendimento e teorias e, também, sobre a 

compreensão pública da ciência. 

 Em seguida, entreguei o texto sobre o racionalismo e lógica gregos (LOPES, 2008a) 

(APÊNDICE A) e fizemos uma leitura rápida e comentei sobre o texto e sobre a utilização 

dele com os alunos. Tanto para os alunos como para os professores, aquele texto serve como 

informações de apoio para entender o racionalismo e sua estruturação. 
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 Nesse sentido, comentamos também sobre o texto O que é física? O que é ciência? 

(JAFELICE, 2003), pedindo a um professor que construísse o modelo de cavalo com cilindros 

e esferas; e, quando questionei sobre a relação daquele modelo com um cavalo real, os 

professores prontamente responderam que aquela figura era uma “representação objetiva, 

prática, aproximada” do cavalo real. 

 Foi realizada com os professores a discussão sobre o experimento do LHC, repetindo a 

mesma questão: O experimento do LHC provará que o universo nasceu do Big Bang? Ou 

provará a teoria que defende que o universo nasceu do Big Bang? Qual a diferença entre 

uma e outra alternativa? Alguns professores tiveram dificuldade com o questionamento, mas 

muitos se expressaram de forma satisfatória. Segue abaixo a opinião de alguns desses 

professores: 

  

O experimento aponta para a hipótese de que a origem do Universo ocorreu pelo Big 

Bang. As alternativas são diferentes, pois a primeira refere-se à origem do Universo, 

enquanto que a segunda, refere-se à validação da teoria do Big Bang.  

 
Provará apenas a validade da teoria possível, não impedindo a possível validade de 

outras teorias, já que um mesmo processo (acontecimento) pode ser explicado de modo 

consciente por diversas formas (hipóteses) que serão válidas. Pode-se afirmar que ambas 
as alternativas estão interligadas, porém, o que difere é que uma trata da possibilidade 

de uma concepção pronta (fechada) enquanto que a outra trata de uma possível 

explicação, não deixando para traz outras alternativas possíveis; como diversas 

maneiras ou formas de encontrar caminhos para tal concepção.  
 

As teorias científicas merecem credibilidades. A questão que deve-se considera é sobre o 

que a teoria mostra. Os experimentos que as teorias trabalham salvem o pensamento dos 
defensores das mesmas teorias. Vão provar apenas o que eles questionam. O que a teoria 

mostra.  

 
Não. Provará, caso seja um sucesso, apenas a teoria do Big Bang. Pois eles estão 

reproduzindo no experimento uma realidade acreditada por esses pesquisadores e não 

uma realidade concreta. Uma [das alternativas] comprova a hipótese a outra a tese 

propriamente dita.  
 

 

 

Podemos ver que alguns destes professores demonstram o entendimento de que o 

conhecimento científico é superior aos demais conhecimentos. Ou seja, continuam 

entendendo conhecimento como algo desvinculado da vivência. Como, por exemplo, o 

professor que fala da credibilidade da ciência e o outro que fala de formas diferentes, mas 

considera o método, quando fala sobre hipóteses. Na medida do possível, estas minhas 

reflexões interpretativas e avaliativas das respostas deles foram relatadas quando da exposição 

e discussão daquelas. 
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Em seguida, expus para os professores como eu havia feito a prática com o poema O 

grande cajueiro. Fizemos a leitura do poema e relatei os passos seguidos na atividade e 

também alguns relatos dos estudantes. Nesse sentido, foi muito proveitoso para eles, porque 

eles têm muita dificuldade em mexer com saberes diferentes das áreas nas quais são formados 

– além de terem certa resistência em experimentar estratégias pedagógicas diferentes da aula 

expositiva costumeira e/ou que extravasem a habitual abordagem conteudista. O ideal seria ter 

feito essa atividade com eles também, mas, pelo motivo já exposto – o tempo de duração do 

curso –, não foi possível. Isso será contemplado em outra oportunidade. 

Do meio para o final do curso, os professores questionaram sobre como, além daquelas 

atividades, eu estava encaixando aquelas discussões nas aulas. Ou seja, queriam saber como 

eu estava conciliando o trabalho dos conteúdos específicos com aqueles entendimentos 

externalistas. Assim, relatei-lhes as práticas diárias que já expus acima, mostrando como 

podemos trabalhar conteúdos específicos – já que é dessa forma que está organizado o sistema 

educacional, em “grades” – e mesmo assim, nas entrelinhas, discutir, de modo regular e 

praticamente ininterrupto, o caráter, digamos, social do conhecimento. 

No final, pedi para que avaliassem o curso. De uma forma geral relataram que 

gostaram muito do curso, da forma que foi conduzido, do material e método utilizados. 

Apenas comentaram que o assunto era algo realmente muito novo, muito diferente daquilo 

que estavam habituados a discutir (confirmando o que já sabíamos, pela vivência direta, da 

faculdade, das épocas da graduação e pós-graduação, e, pela convivência profissional, da 

passagem por diferentes escolas), mas que isso é bom, conhecer coisas novas é bom (o que é 

um resultado animador para quem acredita, como nós, que as mudanças aqui apontadas não só 

são possíveis de ocorrerem em ambientes escolares reais, como há interesse potencial grande, 

ao menos por parte significativa do professorado, por esse tipo de discussão e mudança, desde 

que o tema e o enfoque em questão sejam trabalhados com eles de modo adequado). E muitos 

sugeriram aquilo de que já falamos e que já tínhamos claro, que o tempo foi pouco. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

E a história humana não se desenrola apenas nos 

campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. 

Ela se desenrola também nos quintais entre plantas 
e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de 

jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, 

nos namoros de esquina. Disso quis eu fazer a 

minha poesia, dessa matéria humilde e humilhada, 
dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto 

não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar 

se o nosso canto arrasta com ele as pessoas e as 
coisas que não têm voz. 

 

                                                     Ferreira Gullar 
  

 

É preciso oportunizar este saber da rua, o saber 

paralelo, o saber sem poder. Chega de ficar apenas 
seguindo cartilha e métodos externos. Escutemos o 

saber magnífico do povo e a vida que dele emana. 

  
 

                                                       Amir Haddad 

  

 

 

Depois de todo esse transcurso, tratando de temas diversos, entendemos, assim como 

Maurice Merleau-Ponty, que “[t]ransformar caminhada em progresso é elaboração ideológica 

das elites” (apud DUPAS, 2006, p. 7, grifos do autor). Ou seja, que este pensamento único 

(SANTOS, 2006), que julga abarcar todas as questões e seções da vida – principalmente as 

que define como as mais importantes – e responder a todas as perguntas, na verdade cria as 

próprias perguntas, gerando um desenrolar infindável, em busca sempre da próxima verdade. 

 Ao ideal moderno que pregou a emancipação do homem, pelo homem, se contrapõe o 

entendimento de que “[o] homem democrático não pode escapar à experiência da ausência de 

poder” (LINDBOM, 2006, p. 85). Ou seja, através da teoria do poder proposta por Michel 

Foucault (2007), podemos entender que o poder é algo que não se exaure a golpes de 

revoluções, mas que convivemos lado a lado com o poder a cada momento, e que ele se 

encontra disseminado nas práticas sociais. 

 Nesse sentido, estamos de acordo com aquilo que chamamos pós-modernidade de 

reconstrução, revisionista ou alternativa, que nos revela a necessidade de se considerar os 

conhecimentos vivos, locais, as manifestações coletivas autênticas, e as práticas de vida 
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tradicionais, que habitualmente são sufocados pelo poder maior. Isso porque está claro que 

esse sistema social baseado no econômico, no “mercado global”, não nos resgatará do vazio 

existencial em que nos encalacramos. Por isto, também estamos de acordo com a constatação 

de que “[...] nenhum enunciado de fato pode ser nem implicar um juízo de valor absoluto” 

(WITTGENSTEIN, 2005, p. 218), respondendo a todas as perguntas ou contemplando todos 

os enfoques. 

Consideramos como sendo pós-modernos, ou pós-ontológicos, e aos quais nos 

somamos, aqueles discursos que se colocam contra uma forma única de entender o 

conhecimento e as formas de relação entre seres humanos e destes com o meio natural e/ou 

social. Ou seja, discursos que visem criar contrarracionalidades (SANTOS, 2006) e, em 

setores específicos, neutralizar o entendimento realista, que pensa haver uma verdade além da 

vida, do ir e vir, que permeia as representações de mundo e institucionalizações em geral. 

A ciência é a técnica representativa dessa concepção materialista fechada de mundo, 

baseada na criação e recriação de teorias e mecanismos, máquinas, conceitos, construindo 

uma natureza particular. Ela procede como se tudo o que veio antes já estivesse presente no 

seu intento e que tudo que propõe é adicional, complementar. 

 Segundo a postura pós-moderna, a ciência é tida como uma entre várias construções de 

significado, o que nos leva a concordar com o entendimento de que “[...] as teorias não podem 

ser derivadas dos fatos” (FEYERABEND, p. 85, grifos do autor), pois, segundo este 

entendimento, o conhecimento seria simplesmente uma revelação factual. O conhecimento se 

estrutura através da, mediante a, relação de uma determinada comunidade humana, com seus 

entendimentos específicos, com a realidade, com a experiência, com aquilo que se lhe 

apresenta. 

Nesse sentido, consideramos o ser humano, a pessoa, o ente existencial, como sendo 

determinante e central quando pensamos acerca do conhecimento. Entendemos, assim, que a 

adesão a um conhecimento é uma decisão existencial, emocional, sentimental do ser, através 

de suas reformulações da experiência vivida (MATURANA, 1998, 2001) e não algo que deve 

acontecer de forma alienante para com o indivíduo. 

 No panorama da instrumentalidade e do materialismo, o ser humano é apenas uma 

contingência; o material, o capital é que são eternos e hegemônicos. Ou seja, em meio ao 

sistema está o homem como uma entidade semelhante às demais, e é preciso dar uma 

explicação para ele, incluí-lo numa narrativa. Assim, sua mínima autonomia foi subtraída 

pelos sistemas decisórios da ideologia impessoal do progresso. Segundo esta visão, que 

considera a realidade (segundo sua própria definição e entendimento do que seja realidade, 



216 

bem entendido) como mais importante que o ser. Para esta visão, o mundo existe sem o ser 

humano, este apenas habita o mundo. Ao passo que segundo a visão que defendemos, o 

mundo e o ser humano são indissociáveis, um não existe sem o outro. Nesse sentido, 

contemplamos a esfera simbólica e consideramos que ela é portadora de sentido e é salutar 

para o viver humano. 

 Desta feita, concordamos com a ideia de sinergia pós-moderna de que fala Michel 

Maffesoli (2003). Pois, a partir do momento que nego seguir o progresso e me tornar um ser 

minimamente autônomo, não posso me basear apenas nas suas determinações progressistas. O 

que também não significa optar por uma volta ao passado. Surge a necessidade de se marcar o 

lugar de onde se fala e apreender aquilo que possui significado para aquela visão de mundo. 

 Quando se toma o ser humano como medida das coisas, como sendo determinante para 

as visões de mundo, é inevitável que se mantenha uma esfera enigmática para a vida, pois o 

mistério sempre foi presente no cotidiano de todos os povos. A isto, o pensamento realista 

instrumental sempre foi contrário, pois ele só acredita no quantificável, no enumerável, no 

impessoal. 

 Nesse sentido, considero o pensamento de Wittgenstein e dos pragmatistas não como a 

verdade metodológica absoluta acerca da forma de conhecer, mas como demonstração de que 

o conhecimento é algo construído dentro das necessidades e que nem tudo pode ser 

conhecido. O próprio Wittgenstein, no Tratado Lógico-Filosófico, coloca claramente a que 

veio: “Todo o sentido do livro podia ser resumido nas seguintes palavras: o que é de todo 

exprimível, é exprimível claramente; e aquilo de que não se pode falar, guarda-se em 

silêncio” (WITTGENSTEIN, 2002, p. 27, grifos nossos). 

Chamamos a atenção ainda para o que Paul Feyerabend fala no prefácio à edição 

chinesa do livro Contra o método, com que concordamos e nos somamos: 

 

Meu principal motivo para escrever este livro foi humanitária, não 
intelectual. Eu queria dar apoio às pessoas, não “fazer avançar o 

conhecimento”. Pelo mundo todo, as pessoas desenvolvem maneiras de 

sobreviver em ambientes em parte perigosos, em parte agradáveis. As 
histórias que contaram e as atividades em que se ocuparam enriqueceram sua 

vida, protegeram-lhe e deram-lhe significado (FEYERABEND, 2007, p. 22). 

 

 
 

No entanto, este tipo de entendimento não é considerado no ensino de ciências – pior: 

ele não é contemplado na educação em geral, e menos ainda na educação científica. Poderia 

se dizer que a escola, da forma como está sendo conduzida a educação científica atualmente, é 
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o veículo operacionalizante por excelência da globalização perversa (SANTOS, 2006), 

representada pela convergência dos momentos, a unicidade da técnica e o pensamento único 

(Ibid., p. 24). Isso porque currículos e livros-textos contêm apenas conteúdos relacionados à 

ciência, segundo sua forte interpretação exclusivamente internalista, “salvando-se” as 

disciplinas de artes, que, quando têm professores, estes dispõem de apenas uma (01) aula por 

semana para suas atividades. O que demonstra, mais uma vez, a ênfase para que se tenham 

escolas cada vez mais cientificistas, que não contemplam genuinamente, não incluem, outros 

conhecimentos e/ou epistemologias. Isso porque a educação, atualmente, ainda se organiza 

“[c]om base no próprio início do Racionalismo Ocidental, [quando] os intelectuais viram a si 

mesmos como professores, o mundo como uma escola e as “pessoas” como alunos 

obedientes” (FEYERABEND, 2007, p. 356). 

Aqui, tem-se o intuito de chamar a atenção para o seguinte ponto básico: o fato de a 

ciência existir já estruturada no mundo – leia-se: a rigor, na cultura ocidental – não deve ser 

concebido como um pressuposto à obrigatoriedade de significação frente ao mundo apenas 

por esse tipo de domínio epistemológico. Quem vem a esse mundo buscará a significação, que 

não pode ser entendida como uma tarefa realizada apenas utilizando-se a lógica científica. 

Assim como o progresso – cuja acepção, aliás, é multifacetada e fugidia, ambígua ou relativa 

–, não pode ser avaliado apenas dentro desses tais pressupostos instrumentais – sob o risco de 

se cair nos habituais vieses e ginásticas intelectuais para se argumentar a existência absoluta e 

inquestionável do Progresso. 

Nesse sentido, quando falamos dos conhecimentos das vivências cotidianas e demais 

epistemologias (as autóctones inclusive, é claro), não estamos querendo com isso recair no 

entendimento de que há um domínio ontológico superior, um reduto epistemológico 

privilegiado. Saltando para além das comparações e classificações, estamos querendo apenas 

contemplar e chamar a atenção, por exemplo, para a terra fértil do cotidiano, de um Maffesoli 

(2008), ou também para o domínio de realidade (igualmente válido e legítimo, importa 

insistir) da objetividade entre parênteses, de um Maturana (2001), que o conhecimento 

institucionalizado, trancado por muros, chama pejorativamente de senso comum. 

Além do mais, conclui-se ainda, com este trabalho, que embora muito se fale de 

criticidades e teorias alternativas para a educação científica, muito pouco é feito para mudar 

este quadro através de intervenções práticas, continuando-se a passar conteúdos fora da 

realidade do aluno. Os estudos em educação, na maioria das vezes, diríamos, são direcionados 

justamente para subsidiar a condução dessa “educação transmissora” de forma eficiente. 
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Daí a responsabilidade do educador em ciências frente a este estado de coisas, visto 

que o ensino de ciências é o lugar por excelência para conduzir esta discussão, pois 

acreditamos que isso só mudará se a mudança surgir no próprio seio da coisa. Acreditamos 

que o ensino de ciências pode “abrir uma fenda” nesta história toda, e apresentar formas e 

proposições para discussões alternativas – como demonstramos no relato das atividades 

práticas que realizamos. 

Portanto, o principal intuito deste trabalho é mostrar que muitas discussões 

fundamentais que há muito tempo estão presentes nos meios acadêmico e intelectual, ainda 

estão totalmente ausentes no que diz respeito à educação, e contribuir para mudar este 

quadro para melhor, rumo a uma prática educacional que considere o caráter 

pluriepistêmico do conhecimento. Ou seja, respondendo de forma resumida às indagações 

iniciais, diríamos, de forma conclusiva – embora em todo o texto estejamos chamando a 

atenção para isto –, que a educação científica para o contexto atual, tendo em vista as 

transformações e percepções sociais que ora vivenciamos, como também (e até de forma mais 

importante) as questões ambientais, deverá ser caracterizada pela valorização dos 

conhecimentos locais, das diversas epistemologias, considerando o território e o meio em que 

vivem os envolvidos no processo educacional. 
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APÊNDICE A 

 

 

ESCOLA ESTADUAL 20 DE SETEMBRO – PROF. ADAÉCIO LOPES 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO - FÍSICA/QUÍMICA 

 

 

AS CARACTERÍSTICAS DO RACIONALISMO NA GRÉCIA ANTIGA 

 

 

“Em todo o território helênico, existiram santuários destinados à adivinhação; esta se manteve 

como um elemento decisivo na vida pública, política dos gregos. E sobretudo o aspecto 

teorético, ligado à adivinhação é característico dos gregos”. 

 

(O nascimento da filosofia, Giorgio Colli, 1996, p. 12) 

 

 

“Na discussão dialética, não só as abstrações, mas as próprias palavras do „logos‟ autêntico 

aludem a fatos da alma, que só são captadas se deles participamos, numa mescla que não se 

pode decompor. Não escrita, ao contrário, a interioridade se perde”.  

 

(Mesma obra, p. 91) 

 

 

“Importa, porém, notar um equívoco que sempre obscureceu a compreensão da racionalidade 

grega. Os sábios dessa época arcaica, e tal postura persistirá até Platão, entendiam a razão 

como um „discurso‟ sobre alguma coisa, um „logos‟ que justamente apenas „diz‟, exprime 

algo diferente, heterogêneo. O que se disse sobre a adivinhação e o enigma ajuda a 

compreender a coisa: é justamente esse fundo religioso, essa experiência de exaltação dos 

mistérios, que a razão tende a exprimir de algum modo, através da mediação do enigma. Em 

seguida, esse impulso original da razão foi esquecido, deixou-se de entender essa sua função 

alusiva, o fato de que a ela cabia exprimir uma separação metafísica, e passou a considerar o 

„discurso‟ como se tivesse uma autonomia própria, fosse um simples espelho de um objeto 

independente sem pano de fundo, chamado racional, ou fosse até mesmo, ele próprio, uma 

substância. Mas, inicialmente, a razão nascera como algo complementar, como uma 

repercussão, cuja origem estava em algo oculto, fora dela, que não podia ser totalmente 

restituído, mas apenas evocado por aquele „discurso‟”. 

 

(Mesma obra, p. 81 - 82) 

 

 

“Platão inventou o diálogo como literatura, como tipo particular de dialética escrita, de 

retórica escrita, que, num quadro narrativo, apresenta a um público indiferenciado os 

conteúdos das discussões imaginárias. A esse novo gênero literário, o próprio Platão chama 

pelo nome de „filosofia‟”. 

 

(Mesma obra, p. 92) 
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“[Embora deva se considerar, ainda, que] A função que Platão atribuía ao filósofo era „fazer 

mitos, não apenas discursos‟. 

 

(Elogio da razão sensível, Michel Maffesoli, 2005, p. 189) 

 

  

“Muitos escritores assumem que os antigos filósofos causaram uma ruptura de magnitude 

similar [a invasões e guerras]. De acordo com eles, os filósofos superaram a visão ingênua dos 

predecessores e a substituíram por uma visão racional. O que me interessa é que essas idéias 

reduziram a abundância e, entre elas, as idéias que se assemelhavam à separação entre 

realidade e aparência: o realismo é o meu tópico. Tais idéias, afirmo, não foram inventadas 

em um único golpe de imaginação, mas evoluíram lentamente a partir de um material mais 

uniforme. Os filósofos as aceitaram, até mesmo as congelaram com a ajuda de um novo 

instrumento, a prova, mas ao fazer isso seguiram a história e não a razão”.  

 

(A conquista da abundância: uma história da abstração versus a riqueza do ser, Paul 

Feyerabend, 2006, p. 70 - 71). 

 

 

“Usando as fórmulas, o poeta homérico construía cenas típicas „acrescentando a parte em 

uma fileira de palavras, em justaposição‟. Os eventos que mais tarde foram articulados por 

meio de hierarquias gramaticais eram dispostos como contas em um colar”.  

 

(Mesma obra, p. 49) 

 

 

“A descoberta de que listas longas e abertas ou estoques podem ser mudados para teoremas 

curtos e fechados por meio de uma nova entidade, um conceito, e que as esquematizações que 

levam a essa maneira concentrada de falar, isto é, os conceitos, podem ser construídos e 

utilizados com a ajuda de seqüências especiais de palavras, ditas definições, foi recente e 

representou uma extensão do senso comum. Essa extensão leva a uma unificação somente se 

a nova coisa, a potência no nosso exemplo, situar-se em uma relação mais íntima com as 

coisas que devem ser reunidas (os números) do que o antigo conceito de irracionalidade – pois 

de outro modo teríamos novamente de provar a irracionalidade de cada número, apenas, dessa 

vez, sob um nome diferente”. 

 

(Mesma obra, p.339) 

 

 

“Com efeito, a característica essencial do racionalismo é bem essa maneira classificatória, que 

quer que tudo entre em uma categoria explicativa e totalizante. Assim é negada a exaltação do 

sentimento de vida que, em qualquer lugar, é a principal manifestação do ser. Já em Platão 

encontramos tal quimera”.  

 

(Elogio da razão sensível, Michel Maffesoli, 2005, p. 31) 

   

 

“„Este mundo‟ mudou gradualmente durante o período geométrico tardio (de 1100 a.C. a 800 

d.C.). As pessoas se tornaram „autônomas‟, as suas relações mais distantes e problemáticas. 

Lingüisticamente, a mudança é bastante óbvia: os conjuntos de termos epistêmicos que 
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haviam caracterizado o período precedente encolheram, „as palavras [sobreviventes] (...) 

tornaram-se empobrecidas no seu conteúdo, elas (...) tornaram-se unilaterais e formas vazias‟. 

Novas disciplinas, especialmente a epistemologia, tentaram ligar, teoricamente e com meios 

insuficientes, o que na prática tinha se tornado separado: a „descoberta da mente‟, o 

surgimento da ciência e da filosofia ocidentais, as reflexões associadas sobre a natureza do 

conhecimento, o empobrecimento do pensamento e da linguagem – todos esses processos 

faziam parte de um único e idêntico desenvolvimento abrangente. Esse desenvolvimento se 

anuncia na resposta de Aquiles aos seus visitantes e enfatiza a posterior separação entre 

aparência e realidade”. 

 

(A conquista da abundância: uma história da abstração versus a riqueza do início, Paul 

Feyerabend, 2006, p. 54).    

 

 

OS CAMINHOS DA VERDADE NA LÓGICA: ASPECTOS DA PROVA (Feyerabend, 

2006) 

 

 

1º aspecto: “Ela [a prova] tem a forma „se ..., então _______‟.  

2º aspecto: “[...] a prova usa alternativas exaustivas e mutuamente excludentes. [...] As 

primeiras provas filosóficas, que consideravam grandes esquemas e não detalhes legais, 

simplificaram o processo fornecendo alternativas completas: um/muitos, igual/desigual etc.”. 

3º aspecto: “Um terceiro aspecto, mais interessante, é a direção do argumento – vai da 

premissa à conclusão e volta à negação da premissa. [...] [Surge] um novo domínio superior à 

experiência e à tradição, um domínio que atualmente é chamado realidade” (p. 91 – 94).   

  

“Assim, reduzido e parafraseado, o „caminho da verdade‟ pode ser subdividido em quatro 

seções: (1) enunciado referente ao procedimento que deve ser seguido, (2) a premissa usada, 

(3) o programa da prova e (4) a prova” (p. 100). 

 

“Os argumentos sobre a realidade têm um componente „existencial‟: consideramos como 

reais as coisas que desempenham um papel importante na espécie de vida que preferimos” (p. 

108). 

 

“[Portanto, podemos dizer que] a crítica determina o que está sendo criticado. [...] Assim, não 

foi o argumento que produziu a conclusão, [...] mas a conclusão (a rejeição) que produziu o 

argumento” (p. 112). 
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APÊNDICE B 

 

 

 

O GRANDE CAJUEIRO 
 
 

 

Que monumental entidade. 
 

Que tranqüilidade imponente, 
 

Companheiro de uma saudosa morada cujo dono não mais existe. 
 

Parece não ter tido início, ser eterno. 
 

Grande celeiro de vidas: aves, insetos e outras plantas. 
 

Resiste à urbanização com uma magia que lhe é própria, 
 

Como se fosse um prolongamento da Terra, mantêm-se frondoso.  
 

Parece que a cada ciclo vital se torna mais senhor da vida e mais sábio, 
 

Mais conhecimentos absorve do passar dos tempos e da vida. 
 

Informações presentes nas rachaduras por toda sua extensão 
 

Demonstram uma transmutação, uma catarse, uma metamorfose. 
 

O conhecimento como produto da vida e na vida, um registro. 
 

E assim está o grande cajueiro. 
 

De longe uma árvore, uma planta, um ponto na paisagem: 
 

De perto uma vida, Um ser, um microcosmos,  
 

Uma impressão do tempo, da Mãe Terra. 
 

Um ente cultural magnífico. 
 

Como é bom deitar em seus galhos, 
 

Participando deste Universo paralelo que lhe é tão próprio ... 
 

 
 
 

Autor: Francisco Adaécio Dias Lopes 
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APÊNDICE C 

 
 
 

MINI-CURSO                                        XVIII CIENTEC – UFRN – 03/10/2007 – 4 horas-aula 

 

Racionalidade e Educação Científica na Pós-Modernidade? 

 

PROFESSOR 

Francisco Adaécio Dias Lopes 
Professor do Nível Médio da Rede Estadual de Ensino e Mestrando do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 

[Orientador: Luiz Carlos Jafelice – Professor do Departamento de Física da UFRN e do Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN.] 

 

EMENTA  

 

1.  O conceito de racionalidade na história da civilização ocidental. 
2.  O mito do progresso. 

3.  Contribuições de alguns pensadores contemporâneos. 

4.  O pensamento pós-moderno. 
5.  Educação científica na contemporaneidade? 

 

METODOLOGIA 

 

Problematizações através de filme e de leitura e análise crítica de textos  
Aulas expositivas. 

Atividades em grupo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

COLLINS, Harry; PINCH, Trevor O Golem: o que você deveria saber sobre ciência. São Paulo: 

Editora UNESP, 2003. 
DUPAS, Gilberto. O Mito do Progresso; ou progresso como ideologia. São Paulo: Ed. Unesp, 2006. 

EAGLETON, Terry As Ilusões do Pós-Modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

FEYERABEND, Paul. Contra o Método. Tradução: Cezar A. Mortari. São Paulo: Ed. Unesp, 2007. 

GHIRALDELLI JR., Paulo. Didática e Teorias Educacionais. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
MAFFESOLI, Michel Mediações Simbólicas: a imagem como vínculo social. In: MARTINS, 

Francisco M. e SILVA, Juremir M. (Orgs.) Para Navegar no Século XXI: tecnologias do imaginário 

e cibercultura. Porto Alegre: Sulina/Edipucrs, 2003, p. 37-48. 
MATURANA, Humberto. Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Trad.: José Fernando 

C. Fortes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998 

SANTOS, Boaventura de Sousa A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. 
Vol. 1: Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de 

Janeiro: Record, 2000. 

SNOW, C. P. As Duas Culturas e Uma Segunda Leitura: uma versão ampliada das duas 

culturas e a revolução científica. São Paulo: Edusp, 1995. 
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APÊNDICE D 

 

 

 
MINI-CURSO             CARNAÚBA DOS DANTAS (RN)         23/05/2008 – 4 horas-aula 

 

Educação Científica no Contexto Pós-ontológico 

 

MINISTRANTE: Francisco Adaécio Dias Lopes 

Professor do Nível Médio da Rede Estadual de Ensino e Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

[Orientador: Luiz Carlos Jafelice – Professor do Departamento de Física da UFRN e do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN] 

 

EMENTA  

1.  O conceito de racionalidade na história da civilização ocidental. 

2.  A concepção da idéia de progresso contínuo da humanidade: uma marca da modernidade. 

3.  Contribuições de alguns pensadores contemporâneos sobre razão e modernidade.  

4.  O pensamento pós-moderno. 
5.  Educação científica na contemporaneidade? 

 

METODOLOGIA 

 
Problematizações através de filme e de leitura e análise crítica de textos  

Aulas expositivas. 

Atividades em grupo. 

 

FILMOGRAFIA 

 

FURTADO, Jorge (Arg. Rot. e Dir.). Ilha das Flores. Curta Metragem. Porto Alegre: Casa de 
Cinema, 1986. 

 

BIBLIOGRAFIA 

COLLINS, Harry; PINCH, Trevor O Golem: o que você deveria saber sobre ciência. São Paulo:    

Editora UNESP, 2003. 

DUPAS, Gilberto. O Mito do Progresso; ou progresso como ideologia. São Paulo: Ed. Unesp, 2006. 

EAGLETON, Terry As Ilusões do Pós-Modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
FEYERABEND, Paul. Contra o Método. Tradução: Cezar A. Mortari. São Paulo: Ed. Unesp, 2007. 

GHIRALDELLI JR., Paulo. Didática e Teorias Educacionais. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

MAFFESOLI, Michel. Mediações Simbólicas: a imagem como vínculo social. In: MARTINS, Francisco M. e 

SILVA, Juremir M. (Orgs.) Para Navegar no Século XXI: tecnologias do imaginário e cibercultura. Porto 

Alegre: Sulina/Edipucrs, 2003, p. 37-48. 

MATURANA, Humberto. Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Trad.: José Fernando C. Fortes. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998 

SANTOS, Boaventura de Sousa A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. Vol. 1: 

Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. São Paulo: Cortez, 2005. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 

Record, 2000. 

SNOW, C. P. As Duas Culturas e Uma Segunda Leitura: uma versão ampliada das duas culturas e a revolução 
científica. São Paulo: Edusp, 1995. 

COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 3ª 

ed., 1996.LINDBOM, Tage. O Mito da Democracia. Trad.: Lílian B. Schmidt. Coord. e Rev. Aluízio J. R. 

Monteiro Jr.. São Paulo: IBRASA, 2006.  
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APÊNDICE E 

 

 

 
         MINI-CURSO                                                                  15/08/2009 - 4 horas-aula 

 

         ESCOLA ESTADUAL 20 DE SETEMBRO - OLHO D’ÁGUA DO BORGES (RN)                   

 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NO CONTEXTO PÓS-ONTOLÓGICO: Por 

uma concepção plural de conhecimento e educação 

 

MINISTRANTE: Francisco Adaécio Dias Lopes 

Professor do Nível Médio da referida Escola e Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 
 

[Orientador: Luiz Carlos Jafelice – Professor do Departamento de Física da UFRN e do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN] 

 

EMENTA  

 
         1.   Introdução 

         2.   Uma análise inicial acerca da educação científica e sua imagem de ciência. 

         3.   O racionalismo como um projeto de mundo. 
         4.   A emergência de uma nova concepção de conhecimento, realidade e convivência social. 

         5.   As limitações e impossibilidades da concepção realista frente esta nova visão de mundo. 

         6.   Uma nova imagem de ciência: conseqüências para a educação e a educação científica. 

 
METODOLOGIA 

 

Problematizações através de filme e de leitura e análise crítica de textos.  
Exposição oral. 

Atividades em grupo: expondo algumas intervenções que vêem sendo feitas em sala de aula 

 

FILMOGRAFIA 

 

FURTADO, Jorge (Arg. Rot. e Dir.). Ilha das Flores. Curta Metragem. Porto Alegre: Casa de 

Cinema, 1986. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 3ª 

ed., 1996. 

COLLINS, Harry; PINCH, Trevor O Golem: o que você deveria saber sobre ciência. São Paulo: Editora 

UNESP, 2003. 

DUPAS, Gilberto. O Mito do Progresso; ou progresso como ideologia. São Paulo: Ed. Unesp, 2006. 

EAGLETON, Terry As Ilusões do Pós-Modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

FEYERABEND, Paul. A conquista da abundância: uma história da abstração versus a riqueza do ser. 

Organização: Bert Terpstra. Tradução: Cecília Prado e Marcelo Prado. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2006.  

________. Contra o Método. Tradução: Cezar A. Mortari. São Paulo: Ed. Unesp, 2007. 
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GHIRALDELLI JR., Paulo. Didática e Teorias Educacionais. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

HERMANN, Nadja. Hermenêutica e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins fontes, 3ª edição, 1994. 

JAFELICE, Luiz Carlos. Educação científica, pós-modernidade e transdisciplinaridade. In: MARTINS, Roberto 

de Andrade; SILVA, Cibelle Celestino; FERREIRA, Juliana Mesquita Hidalgo; MARTINS, Lílian Al-Chueyr 

Pereira (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul. Seleção de trabalhos do 5º Encontro. Campinas: 

Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2008a. Pp. 285-293. 
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