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PREFÁCIO 

 

Tenho a alegria de apresentar a obra de autoria de 

Josuel Omena intitulada – Transdisciplinaridade Filosófica 

e Educação: do Problema da Epistemologia até o 

Humanismo. A obra pretende discutir os princípios da 

Ciência Clássica relançando um olhar sobre a 

disciplinarização e as rupturas na história deste conceito. 

Sobretudo ao se retomar Gaston Bachelard e Edgar Morin 

nas sus perspectivas epistemológicas. 

A obra apresenta e problematiza intuições muito 

interessantes ao se retomar o conceito de 

Transdisciplinaridade e Complexidade no âmbito da 

discussão filosófica. Pensar estas questões nucleares a partir 

das relações entre Filosofia e Educação é uma tarefa urgente 

nos tempos hodiernos. 

O objetivo central da obra é propor a 

Transdisciplinaridade a partir de uma nova ordem do 

conhecimento humano. Significa repensar as questões 

ligadas à disciplinarização do conhecimento fundada numa 

concepção do conhecimento que teve a sua origem com a 

ciência clássica no século XVI.  

A perspectiva que se abre com esta obra é pensar o 

Conhecimento a partir de uma grande polifonia a partir da 

Complexidade das relações e imbricações dos Saberes e das 

Identidades. Pensar o conhecimento a partir da 

Transdisciplinaridade é pensar um conhecimento poroso 

dentro das grandes intertextualidades e discursividades dos 

atores sociais. 
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Ao retomar autores como Gaston Bachelard e Edgar 

Morin o autor desta obra propõe novos paradigmas para o 

conhecimento no século XXI. Ou seja, pensar as relações 

epistemológicas intimamente ligadas à construção das 

subjetividades. Já que toda relação com os saberes 

implicam uma dupla relação: epistêmica e identitária. 

O autor propõe pensar o conhecimento complexo 

numa ótica de retificações, já que todo o conhecimento é 

algo sempre aproximado e não exato e acabado. Na ótica de 

bachelard tão bem retomada pelo autor, significa 

compreender que o real não é racional, por isto a ciência 

não pode ser o pleonasmo da experiência. 

A atualidade da obra justifica a sua publicação. 

Tenho certeza que é uma obra que reflete e propõe novos 

caminhos para se pensar as epistemologias e as 

subjetividades no âmbito da contemporaneidade. 

Atenciosamente, 

 

Prof.  Dr. Anderson de Alencar Menezes 

Professor e Pesquisador do Mestrado e Doutorado 

em Educação da Universidade Federal de Alagoas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O atual cenário – seja ele regional, nacional ou 

internacional – exige um novo perfil do profissional, 

independentemente de sua linha de atuação. Algumas 

características perpassam a especialidade de cada área, a 

exemplo da postura crítica para com a realidade, do 

compromisso transformador para com o meio onde está 

instalado, das atividades vinculadas aos valores e a ética e, 

fundamentalmente, da capacidade criativa e inovadora, 

capaz de favorecer o desenvolvimento em suas múltiplas 

facetas: humanístico e/ou cultural, natural, tecnológico e 

científico.  

Na Grécia antiga a mitologia era a forma que melhor 

explicava os fenômenos físicos e satisfazia a sociedade 

grega e estendia por todo o Mar Egeu, as regiões marítimas 

da Ásia menor, do Mar negro e do norte da África, alem de 

terras na Itália, na Sicília e no sul da França.  

O pensamento mitológico grego data do século XXI 

ao VI a.C. Nasceu do desejo de assegurar a coesão social, 

para afugentar a insegurança e o medo. É uma percepção 

compreendida da realidade, ou seja, é uma forma do homem 

ficar situado no mundo em que vivia.   

Os filósofos gregos encontram na natureza algumas 

explicações dos fenômenos físicos e começa uma nova 

etapa do pensamento, baseado na experiência e na razão, 

procurava explicações naturais e não mais explicações 

sobrenaturais. Começa, pois o período da Physis e com ela 

vem os primeiros filósofos. O primeiro filósofo conhecido 

na história é Tales de Mileto. Ele foi o primeiro a afirmar 
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um princípio originário de todas as coisas e esse princípio 

seria a água.  

Os sofistas provocaram uma grande revolução 

espiritual, deslocando a physis para o homem.  

Sócrates introduz a essência do homem como 

psyché. Ele tinha como base resolver o problema do 

princípio e da physis. Uma frase muito conhecida é aquela 

que a alma leva ao conhecimento de si mesmo “conhece-te 

a ti mesmo”. Ele criticava os deuses gregos um dos motivos 

que levou sua condenação pra ele o Deus era voltado mais 

para a filosofia da natureza. Sócrates fala da existência de 

Deus como aquilo que não é obra do acaso, pode-se dizer 

então que essa é uma das primeiras provas racionais da 

existência de Deus. 

Platão nasceu em Atenas, em 428 a.C., é o fundador 

da metafísica ocidental. Denominou as causas da natureza 

não-física, como realidades inteligíveis indicando as ideias 

“em si”, “por si”, e também “em si e por si” (o belo-em-si, 

bem-em-si). 

Desde sua juventude ele via na política seu ideal. O 

princípio supremo, que na República recebe a denominação 

de Bem. 

Aristóteles foi um dos maiores filósofos gregos; um 

dos pensadores mais influentes do mundo antigo. 

Nasceu em Estagira, na antiga Macedônia, e por isso 

também era chamado ou conhecido como o Estagirita. 

Nasceu no ano 484 a.C. E falecera no exílio, na ilha 

de Eusébia, no lugarejo de Cálcis, no ano de 322 a.C. Vivera 

apenas 62 anos! Era filho de Nicômaco, médico de Amintas 

II, rei da Macedônia. 
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Aos 17 anos foi a Atenas e ingressou mais tarde na 

Academia de Platão. Dado o seu desenvolvimento 

intelectual e a capacidade, o seu mestre o chamou de 

“inteligência” daquela sabia sociedade; foi discípulo de 

Platão durante vinte anos. 

Ao morrer Plantão, Aristóteles foi à Ásia Menor, 

quando já havia desenvolvido, seu pensamento em 

extensão, abrangendo todas as formas do saber da época.  

No pensamento clássico a disciplinaridade liga 

diretamente ao discípulo tendo uma ampla relação de 

mestre e aluno. 

John Locke já diz que o homem é uma tabula rasa 

que se apodera do conhecimento com a experiência: 

Empirismo. Nas experiências como únicas (ou principais) 

formadoras das ideias, discordando, portanto, da noção de 

ideias inatas. 

Saber pensar e ter ideia de que posam mudar a forma 

do pensamento e da pesquisa é a essência do 

desenvolvimento e da capacidade do pensamento humano. 

A transdisciplinaridade invoca um sistema múltiplo 

de vários níveis disciplinares que, ao conjugarem-se em 

múltiplos objetivos, visam um mesmo fim. No paradigma 

transdisciplinar o plano que se edifica encontrar-se no 

mesmo plano linguístico, isto é, encontram-se as zonas 

permeáveis entre disciplinas, a nível epistêmico, e assim, 

em um só texto construído em conjuntos, é possível refletir 

a realidade a partir de diversos prismas. 

As disciplinas extrapolam-se, na medida em que se 

veem obrigadas numa simbiose disciplinar permanente. “O 

que muda de substantivo neste plano é a construção de um 
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único domínio linguístico, a parti da identificação de zonas 

de não resistência epistémica entre as disciplinas, bem 

como do foco dado pela temática, com o qual se faz a 

observação do objetivo. Como resultado deste modo de 

produção temos um único texto, capas de refletir a 

multidimensionalidade da realidade. Este modo exige 

também a cooperação e a coordenação entre as disciplinas, 

mas com o objetivo de transcendé-las” (Silva, 1999, p.5). 

Portanto, como vemos, neste paradigma transdisciplinar, 

encontra-se várias implicações epistêmica, desde o sujeito 

transdisciplinar ao objetivo transdisciplinar e também ao 

modelo transdisciplinar da realidade. A 

transdisciplinaridade é uma atitude de base epistemológica 

que visa a unificação, uma “integra subjetividade” em 

relação ao conhecer e ao conhecimento. 

O saber fazer então, exigi muitos mais do que 

simplesmente reproduzir o que foi proposto e ensinado, 

trata-se dessa forma, da capacidade de se adaptar. Há que 

promover nos alunos a autonomia do pensar, as capacidades 

intuitivas, imaginativas e empreendedoras, tendo presente 

que hoje em dia não é fácil arranjar emprego nas nossas 

áreas de estudo, e temos que nos saber adaptar e aprender a 

desempenhar outras funções. 

No contexto atual as escolas em sua maioria estão 

submersas na multidisciplinaridade que resumidamente é o 

ensino de várias disciplinas isoladas e quase sempre sem 

relações entre elas, diferentes da interdisciplinaridade cujo 

se faz quando uma disciplina se relaciona com a outra.  A 

transdisciplinaridade vai além da multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade pois ela 
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envolve as demais remetendo-se em escala um universo de 

realidade e possibilidades, conforme Nogueira, Se 

quisermos formalizar esta dinâmica de forma geográfica, 

podemos dizer que a disciplinaridade só reconhece o 

próprio país, a multidisciplinaridade vê as fronteiras entre 

as diversas disciplinas num mapa geográfico, a 

pluridisciplinaridade funciona como as relações comerciais 

entre empresas desses países, a interdisciplinaridade é para 

nós, em Portugal, equivalente ao espaço da União Europeia, 

ao passo que a abordagem transdisciplinar vê o mundo a 

partir do espaço, considerando todas as suas possibilidades 

e com um olhar no universo. (Nogueira, 2013); Ativar o ser 

humano em suas potencialidades por todos os ângulos que 

lhes torna o que são é essencialmente ir além com a 

transdisciplinaridade, envolvendo realidades sem isola-las, 

assim o ser humano obtém uma ampla perspectiva sobre o 

que constituí as problemáticas e as alternativas abraçando a 

diversidade sabendo se comportar não ignorando as esferas 

de saber, nesse sentido é que Nogueira afirma, A 

transdisciplinaridade surge no contexto da necessidade de 

redefinir a relação entre a humanidade e a realidade, ou seja, 

como dignidade pessoal que define o nível mais profundo 

do ser e em relação ao universal. (Nogueira, 2013). 

No primeiro capitulo a transdiciplinalidade na 

história da filosofia a ideia mestre aluno é uma constante de 

conhecimento e entendimento, sobretudo no período 

antropológico.  

No pensamento antes do conhecimento racional 

existia uma forma de conhecimento que era voltada para a 

arte de amar e viver bem, tínhamos um conhecimento 
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transdisciplinar antes da razão. O conhecimento voltado a 

arte de viver bem e viver de maneira feliz. A educação na 

mitologia tinha como ensinamento as ações que era 

aprofundado através de fabulas que o teatro, a música, a 

dança e a arte aprofundava para o desenvolvimento 

educacional da criança mas só com o pensamento filosófico 

que a transdiciplinalidade teve o seu destaque no 

pensamento antigo, no segundo período da filosofia grega 

ou período antropológico. 

No primeiro capítulo a disciplinalidade na história 

da filosofia o pensamento clássico, liga a disciplina como 

aquilo que pertence ao discípulo: uma ligação entre mestre 

e aluno, que se faz notório no segundo período da filosofia 

grega. Em plena praça pública são tomadas decisões para 

toda Polis. 

Com Sócrates, Platão e Aristóteles, surgem as 

grandes escolas e junto com elas os grandes centros 

disciplinares. A ciência é dividida por Aristóteles em três 

categorias: teórica, pratica e poética. 

O apogeu do modelo de disciplinaridade segundo a 

relação de mestre e aluno só vem com grande ênfase na 

idade média, com a importância de se refletir sobre o 

pensamento do mestre e do aluno; 

 

Tal constatação induz-nos a refletir sobre a 

necessidade de professores e alunos 

trabalharem unidos, se conhecerem e se 

entrosarem para juntos, vivenciarem uma 

ação educativa mais produtiva. O papel do 

professor é fundamental no avanço 

construtivo do aluno. É ele, o professor, 

quem pode captar as necessidades do aluno 
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e o que a educação lhe proporcionar. A 

interdisciplinaridade do professor pode 

envolver e modificar o aluno quando ele 

assim o permitir (TAVARES, 1999, p. 30). 

 

Tendo origem o termo disciplina como ciência no 

século XIV, quando o método utilizado passa a ser 

classificado como forma saber. 

A transdisciplinaridade tem o conceito alternativo 

de ´´trans``e meta-disciplinar de estrutura. Termo pensado 

pela filosofia transdisciplinar. Fazendo o pensamento uma 

complexidade de pensamentos e teorias  que teoricamente 

enriquece o pensamento e o conhecimento humano. Com 

isso, o pensamento humano nos leva a outras alternativas 

do conhecimento simples ou conhecimento racional. 

No segundo capitulo com a epistemologia e com a 

filosofia ocidental nos aproximamos da complexidade do 

conhecimento. Kant admite que podemos conhecer aquilo 

que está no limite da razão, Hegel nos apresenta uma 

dialética ideológica, Nietzsche apresenta-se como um dos 

principais críticos da ciência moderna. 

Apesar de todos esse contexto filosófico, apena no 

século XX com a confluência de duas revoluções cientifica, 

a primeira causou reflexão epistemológica de pensadores 

como Popper, Kuhn, Holton, Lakatos, e Feyeranbend, que 

mostraram que a ciência não eram certezas mas, hipóteses. 

A filosofia lança mais uma desafio: que a ciência é 

fascinável e justamente por isso podemos avançar no 

processo do conhecimento. A segunda revolução cientifica 

é a revolução sistêmica que se faz presente na ciência da 

terra e na ciência ecológica. Com esse pensamento 
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sistemático encontramos na epistemologia complexa, outra 

forma de pensar, constituído pelo próprio ato de pensar.    

 

O pensamento complexo é, pois, 

essencialmente o pensamento que trata 

com a incerteza e que é capaz de conceber 

a organização. É o pensamento capaz de 

reunir (complexus: aquilo que é tecido 

conjuntamente), de contextualizar, de 

globalizar, mas, ao mesmo tempo, capaz 

de reconhecer o singular, o individual, o 

concreto. (MORIN, 2000b, p.206-207). 

 

O pensamento complexo não nos permite uma visão 

linear mas, abrange outras formas de conhecimento como a 

intuição e a emoção. 

No terceiro capitulo a filosofia da ciência participa 

do processo transformador do mundo, não somente a 

ciência que transforma mas, o mudo todo. O conhecimento 

e a experiência, o método e a razão, o conhecimento e a 

ciência. Descartes  é considerado o pai da ciência moderna, 

a dúvida metódica é a maneira pela qual o conhecimento se 

estabelece os empiristas estabelecem que o pensamento e o 

conhecimento é adquirido pela experiência. Kant por sua 

vez, conhecido como ponto máximo da epistemologia 

moderna, prega a conciliação do racionalismo e empirismo, 

recuperando assim o problema do conhecimento e 

lançando-se para o conhecimento póstumo.  

Com essa nova forma de pensar, a ciência moderna 

deslocando o pensamento de uma ciência pré-estabelecida 

e colocando a ciência a em uma nova forma de pensar, 

determinando que a nossa capacidade é inata, pensamento 

empírico. O conhecimento é adquirido pelo uso da razão. 
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Dessa forma, a alma é substância pensante e o corpo 

substância externa. 

O positivismo ou empirismo lógico foi o ponto de 

partida para a ciência moderna. Tudo que passa pela mente 

é interpretado pelos sentidos, ou seja, a ciência é uma 

construção humana. O pensamento cognitivo é o que dá 

condição de qualquer possibilidade de todo e qualquer 

conhecimento. 

Na pratica a ciência moderna pode evoluir. A 

dúvida, à experiência, o intelecto são fatores determinantes 

na evolução da ciência moderna. 

A técnica torna-se ambivalente no sentido de que a 

ciência e a técnica estão entrelaçada no conhecimento 

moderno. 

Por fim no ultimo capitulo a linguagem na história 

do pensamento antigo até a modernidade, sempre foi a 

principal característica do pensamento e da compreensão do 

homem com a capacidade de formular e explicar os efeitos 

e as causas pensadas. 

Podemos chegar ao conhecimento das coisas 

partindo do pensamento particular e universal. A expressão 

é sempre uma construção significativa realizada pelo 

sujeito em interação dialética com o mundo.  

A linguagem possuem regras. A linguagem pode ser 

realizada como fala tipificadora da realidade do ponto de 

vista lógico através dos signos, sendo uma proposição 

pragmática em sua apropriação realizada pela 

subjetividade. A expressão é sempre uma construção 

significativa realizada pelo sujeito em interação dialética 

com o mundo. Nessa óptica, Ludwig Wittgenstein, salienta 
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que “a expressão pressupõe as formas de todas as 

proposições nas quais pode aparecer... e caracterizar uma 

forma e um conteúdo” (1968, p.65). 

 

Isso pode apenas aparecer em sua 

verdadeira luz quando se obtiver maior 

clareza sobre os conceitos de 

compreender, querer, dizer (meinen) e 

pensar. Pois se tornará bem claro o que 

pode nos levar a pensar que quem 

pronuncia uma frase e lhe dá significação 

(meint) ou a compreende realizar com isto 

um cálculo seguindo regras determinadas. 

(WITTGENSTEIN, 1999,58) 

 

Essas regras determinadas são inerentes aos jogos 

de linguagem. A questão está, em como determinar as 

regras segundo a qual se joga, porque Gottlob Frege diz que 

“a linguagem mostra-se deficiente quando se trata de 

prevenir os erros do pensamento” (1983, p. 190). 

A compreensão hermenêutica da linguagem não é 

uma evidencia e sim uma pluralidade de sentidos apelando 

para a dimensão hermenêutica-simbólico do ser humano e 

da sociedade. Neste trabalho iremos abordar todos esses 

assuntos que foi proposto para melhor compreender o 

pensamento subjetivo e necessário para o entendimento dos 

fatos e das coisas que vão do pensamento clássico até o 

humanismo.    
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CAPÍTULO I 
 

DISCIPLINARIDADE NA HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

 

No pensamento clássico, o termo “disciplina” liga-

se àquilo que pertence ao discípulo, não sendo 

necessariamente uma sistematização tipográfica do 

conhecimento: nesse contexto a disciplinaridade filosófica 

tem na sua gênese a relação mestre/aluno. Esse primeiro 

evento “disciplinar” é notório no segundo período da 

filosofia grega, denominado de período antropológico.  A 

vitória de Atenas sobre os persas, em 479 a.C., marca a 

consolidação da sua democracia. Dá-se valor à educação. A 

ágora – praça púbica – é o lugar onde se decidem os 

assuntos de toda a “polis” (cidade). Para obter êxito nas 

assembleias, exigiam-se mestres das palavras. Surgem os 

sofistas ou sábios.  

Platão torna-se o primeiro dirigente de uma 

instituição permanente, voltada para a pesquisa original e 

concebida como conjugação de esforços de um grupo que 

vê no conhecimento algo vivo e dinâmico e não um corpo 

de doutrinas a serem simplesmente resguardadas e 

transmitidas. O que se sabe das atividades da Academia, 

bem como a obra escrita de Platão e as notícias sobre seu 

ensinamento oral, testemunham sobre essa concepção da 

atividade intelectual: antes de tudo busca a inquietação, 

reformulação permanente e multiplicação das vias de 

abordagem dos problemas, a filosofia sendo 
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fundamentalmente filosofar — esforço para pensar mais 

profunda e claramente.  

A tradição do discipulado aparece no pensamento de 

Platão, sendo distinta dos sofistas por conceber que existe 

uma verdade capaz de contemplar a totalidade. A transição 

do discurso oral para o discurso escrito dialógico 

promovida por Platão mostra-nos o caráter disciplinar em 

consonância com a personagem do mestre. Nesse contexto 

surge expressivamente os primeiros centros disciplinares – 

no sentido do “logos” filosófico – da história ocidental, 

como a própria academia de Platão. Segundo Penssanha 

sobre o ensino na escola platônica (1991, p.12) 

 

[...] torna-se o primeiro dirigente de uma 

instituição permanente, voltada para a 

pesquisa original e concebida como 

conjugação de esforços de um grupo que 

vê no conhecimento algo vivo e dinâmico 

e não um corpo de doutrinas a serem 

simplesmente resguardadas e transmitidas 

[...] antes de tudo busca a inquietação, 

reformulação permanente e multiplicação 

das vias de abordagem dos problemas, a 

filosofia sendo fundamentalmente 

filosofar – esforço para pensar mais 

profunda e claramente. Nessa mesma 

época, em Atenas, Isócrates dirige um 

outro estabelecimento de educação 

superior. [...] Mas [...] nada de ciência 

abstrata: bastava munir o educando de 

“pontos de vista”, que ele deveria saber 

defender de forma persuasiva. [...] Mas é 

outra a perspectiva da Academia [...] 
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No entanto, o ponto máximo da escrita grega, e 

consequentemente, uma sistematização disciplinar só será 

mais evidente por Aristóteles. Aristóteles divide às ciências 

em três categorias: Teóricas, práticas e poéticas. A primeira 

forma trata de um saber universal e necessário, como a 

psicologia, física e metafísica. A segunda discorre sobre as 

relações de sociabilidade, como a ética e a política. A 

terceira discorre sobre a arte do discurso, como a oratória, 

retórica e a simetria poética.  

No entanto, o modelo de disciplinaridade teve na 

idade média o início da performance acadêmica e o apogeu 

da relação mestre/discípulo. Na universidade medieval, as 

disciplinas (como a prática de um discípulo ou estudioso) 

eram estabelecidas pela autoridade do professor. As 

disciplinaridade medieval é organizada a partir das 

chamadas artes liberais: o trivium (Lógica, gramática e 

retórica) e o quadrivium (Aritmética, música, geometria e 

astronomia). As artes mecânicas eram consideradas 

inferiores, sendo consideradas próprias dos servos.  

A origem do termo disciplina como ciência surge 

apenas no século XIV, quando os arsenais técnicos 

passaram a serem denominados como formas de saberes 

específicos ou disciplinas, que consistem em um 

ordenamento normativo fundado em torno do método. 

Nesse sentido, a expressão latina “discere” ganhou o 

significado de aprendizagem, mas não no sentido 

apreensivo da totalidade ontológica, mas de compreensão 

das partes do conhecimento. Essas “partes” do 

conhecimento possuem características próprias e 

específicas, embora o modo operante desse projeto tenha 
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sua incidência na astronomia. Segundo Edgar Morin, às 

disciplinas são fundadas a partir do conhecimento 

científico, que plasmou-se no cartesianismo como modelo 

de apreensão ao intelecto humano, o famoso “Penso, logo 

sou” de Descartes:  

 

E, tendo notado que nada há no eu penso, 

logo existo, que me assegure de que digo a 

verdade, exceto que vejo muito claramente 

que, para pensar, é preciso existir, julguei 

poder tomar por regra geral que as coisas 

que concebemos mui clara e mui 

distintamente são todas verdadeiras, 

havendo apenas alguma dificuldade em 

notar bem quais são as que concebemos 

distintamente (DESCARTES, 1979, p.47). 

 

Continua Santos sobre essa relação entre intelecto 

e conhecimento particular: 

 

A transdisciplinaridade surge em 

decorrência do avanço do conhecimento e 

do desafio que a globalidade coloca para o 

século XXI. Seus conceitos contrapõem-se 

aos princípios cartesianos de fragmentação 

do conhecimento e dicotomia das 

dualidades (DESCARTES, 1973) e 

propõem outra forma de pensar os 

problemas contemporâneos. A 

fragmentação do conhecimento, que se 

generaliza e se reproduz por meio da 

organização social e educacional, tem 

também configurado o modo de ser e 

pensar dos sujeitos. A teoria da 

complexidade e transdisciplinaridade, ao 

propor a religação dos saberes 

compartimentados, oferece uma 



- 29 - 

perspectiva de superação do processo de 

atomização (SANTOS, 2008. p. 71). 

 

A partir desse modelo, a ciência tornou-se cada vez 

mais disciplinar, sendo fragmentada e multifacetada em 

diversas performances de conhecimento. Essa visão 

repartida do saber começou a ser questionada no século XX, 

situando-nos em uma série de problemas de inteligibilidade, 

como é possível constatar nos embates colocados pela 

filosofia da ciência. Nesse sentido, abriu-se o processo da 

crítica “departamental”, e, consequentemente, o problema 

da transdisciplinaridade na filosofia.  

 

1.1 Disciplinaridade e o Conhecimento Departamental 

 

Este significado primário de disciplina como 

sujeição a um conjunto autoritário (como foi posto no 

pensamento grego e medieval) de normas práticas, que 

impõe ordem na mente e no corpo - e de autodisciplina 

como o cultivo de hábitos e formas de cuidado de si 

(erudição como disciplina do eu) - está em tensão com o uso 

mais recente do termo para se referir aos departamentos de 

conhecimento, disciplinas acadêmicas, métodos e campos 

de estudo que se tornaram a base da estrutura departamental 

da universidade moderna. Esta definição departamental de 

disciplinas de acordo com o assunto e métodos de estudo 

deslocou a autoridade do professor para as regras que regem 

a produção, reprodução e socialização do conhecimento. 

No processo, a concepção departamental de disciplina 

introduziu um conceito disciplinar de pesquisa, do ponto de 

vista semântico, buscando contraditoriamente a inovação 
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teórica através de práticas disciplinares, que segundo Stein 

é elucidado na proposta de Gadamer – na sua obra “Verdade 

e método” -  quando admite uma dinâmica que rompe com 

o racionalismo técnico e atinge o nível das artes e da própria 

experiência intuitiva e sensível: 

 

[...] porque na tradição lógico-semântica, 

toda a verdade está ligada ao método – o 

método dedutivo e indutivo, 

fundamentalmente. [...] tenta mostrar, nas 

três partes do livro, que existem, no nível 

da experiência da arte, no nível do 

conhecimento histórico e no nível da 

linguagem, três verdades que não são 

verdades produzidas pelo método lógico-

analítico. Portanto, ao nível da arte, ao 

nível da história e ao nível da linguagem, 

temos um tipo de experiência que produz 

uma verdade que não é de caráter lógico-

semântico (STEIN, 1996, p. 44). 

 

Este é um efeito da condensação da produção de 

doutrina/teoria (interpretada agora, em um modelo 

científico-natural, como “pesquisa”) em uma concepção 

expandida de disciplinas, dentro da concepção iluminista da 

universidade como um domínio da livre investigação, o que 

Kant denomina de cultura da ilustração. No entanto, as 

estruturas disciplinares desempenham um papel 

relativamente secundário na pesquisa fundamental nas 

ciências naturais, onde o conceito geral de “ciência”, gera 

muitas vezes novas disciplinas. Para Habermas, a filosofia 

deve exercer um duplo papel: de um lado, ela precisa 

constituir-se em uma teoria crítica da sociedade e, de outro, 

promover o processo de cooperação interdisciplinar. Ou 
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seja, a filosofia tem a função de mediar a relação entre o 

processo de entendimento presente no mundo da vida e os 

conhecimentos promovidos pelas diversas instâncias do 

saber. De fato, foi precisamente a generalidade do conceito 

de ciência, teoricamente constituída pela subdisciplina 

filosófica da epistemologia da ciência, que foi o motor da 

transformação de uma série de disciplinas nas ciências 

humanas e sociais, permitindo uma aproximação com a 

transdisciplinaridade.  

 

1.2 Periodização e características gerais da 

transdisciplinaridade  

 

Na França, da década de 1950 até a década de 1970, 

através do conceito alternativamente “trans” - e meta-

disciplinar de estrutura, transposto para o contexto das 

humanidades e estudos sociais, a ciência colocou novos 

problemas para a disciplinaridade, para os quais o 

desenvolvimento do conceito de “transdisciplinaridade” 

como “transversalidade” foi decisivo para se pensar uma 

filosofia transdisciplinar. Um dos exemplos dessa reflexão 

é o pensador francês Félix Guatarri, salienta o autor: 

 

A questão da interdisciplinaridade se 

desloca do domínio cognitivo para os 

domínios sociais, políticos, éticos e até 

mesmo estéticos. Isto porque a ecologia do 

visível está inseparavelmente ligada a uma 

ecologia do virtual, às problemáticas de 

escolhas individuais e coletivas, aos 

universos de valores em evidência ou em 

desaparecimento.  
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(http://www.caosmose.net/candido/unisin

os/textos/textos/guattari.pdf) 

 

A definição departamental das disciplinas continua 

forte porque o departamento é uma máquina institucional 

auto reprodutora altamente eficaz para treinar e contratar 

acadêmicos e fornecer os meios de avanço na carreira. No 

entanto, sob condições de crescente intensidade de 

pesquisa, há uma crescente tensão entre o emprego de 

acadêmicos e a organização do ensino no departamento 

disciplinar, de um lado, e os ditames intelectuais internos, 

organização e financiamento da pesquisa, de outro. Daí o 

progressismo político retórico das anti-, in-, de-, inter- e 

transdisciplinaridades na política acadêmica desde os anos 

1960, em que a liberdade acadêmica funciona 

metonimicamente para a liberdade política e as 

humanidades passaram a aparecer como a metonímia para 

a função cultural liberal da própria universidade.  

É para escapar das limitações das disciplinas sobre 

pesquisa, como “limites à descoberta”, e não como limites 

à liberdade, que a pesquisa de fato se organiza cada vez 

mais em centros baseados em projetos supradisciplinares e 

muitas vezes periodicamente organizados, e especialmente, 

mais recentemente, em organizações de pesquisa baseadas 

em políticas, transnacionais e transdisciplinares. É nesse 

contexto que o conceito de transdisciplinaridade surge e se 

desenvolve, como produto da autorreflexão metodológica 

sobre novos processos de pesquisa.  

 

O caminho interdisciplinar é amplo no seu 

contexto e nos revela um quadro que 

http://www.caosmose.net/candido/unisinos/textos/textos/guattari.pdf
http://www.caosmose.net/candido/unisinos/textos/textos/guattari.pdf
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precisa ser redefinido e ampliado. Tal 

constatação induz-nos a refletir sobre a 

necessidade de professores e alunos 

trabalharem unidos, se conhecerem e se 

entrosarem para juntos, vivenciarem uma 

ação educativa mais produtiva. O papel do 

professor é fundamental no avanço 

construtivo do aluno. É ele, o professor, 

quem pode captar as necessidades do aluno 

e o que a educação lhe proporcionar. A 

interdisciplinaridade do professor pode 

envolver e modificar o aluno quando ele 

assim o permitir (TAVARES, 1999, p. 30). 

 

No curso de sua curta história de menos de 50 anos, 

podemos traçar três discursos principais e dois discursos 

secundários sobre a transdisciplinaridade nas ciências. Os 

principais são: Uma abordagem teórica de sistemas para 

produzir um sistema integral de educação/inovação; Uma 

abordagem sociológica de política científica para novas 

formas de produção de conhecimento; Uma literatura sobre 

metodologia de pesquisa na solução colaborativa de 

problemas do “mundo da vida” de sustentabilidade 

ambiental e saúde. Os discursos secundários são: Uma 

concepção cosmológica de conhecimento transdisciplinar, 

baseada em uma noção de “níveis de realidade” derivados 

da física quântica; Um discurso periodizante na filosofia da 

ciência, que é em vários aspectos também pós-disciplinar. 

No contexto filosófico, faz-se necessário adentrarmos no 

problema da “Introdução à Filosofia” e sua relação com a 

transdisciplinaridade.  
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1.3 Transdisciplinaridade e a Filosofia 

 

Na obra “Introdução à Filosofia” de Martin 

Heidegger, o autor nos mostra que o modelo tradicional 

disciplinar pensa a filosofia como um percurso que 

pressupõe que nós nos encontramos “fora” da filosofia, 

portanto, o itinerário vai da situação de “fora” da filosofia 

para o interior de seu âmbito, como constata o autor: 

 

Temos certos conhecimentos do que hoje é 

tido por filosofia ou, de certo modo, 

podemos nos orientar pela literatura 

filosófica quanto ao significado da 

filosofia. Além disso, nos manuais de 

história da filosofia encontramos um meio 

de nos informarmos sobre esse ou aquele 

filósofo, sobre esse ou aquele sistema. A 

tarefa certamente se complica uma vez 

mais, se nos vermos antes a decisão acerca 

de que filósofo deve ter agora influência 

decisiva: Kant ou Hegel, Leibniz ou 

Descartes, Platão ou Aristóteles 

(HEIDEGGER, 2008, p. 01). 

 

Por isso, continua o autor justificando o processo do 

conhecimento como um despertar: 

 

Nesse caso, introdução não significa mais: 

conduzir para o interior do âmbito da 

filosofia a partir de um lugar situado fora 

desse âmbito. Ao contrário, introduzir 

significa agora muito mais: pôr o filosofar 

em curso, deixar a filosofia acontecer em 

nós. Introdução à Filosofia significa: 

introduzir (pôr em curso) o filosofar. Mas 

como devemos realizar uma tal tarefa? Não 

podemos ser de modo algum transpostos 
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para o estado do filosofar por meio de um 

truque qualquer, uma técnica ou passe de 

mágica (HEIDEGGER, 2008, p. 05). 

 

Tal problema seria justificado porque a introdução 

mostra-se como uma visão geral de cada sistema e de cada 

filósofo. Para Heidegger, tal perspectiva de “introdução à 

filosofia” não trata apenas de um conhecimento 

historiográfico do que foi a filosofia, mas de conhecer os 

problemas. Dentro desta percepção o saber de perguntas 

próprias da natureza humana apresenta-se como uma 

característica de problematização da realidade, o que nos 

lança dentro do transdisciplinaridade, que resgata os 

elementos universais da condição humana com o intuito de 

mostrar que a ideia de fragmentação não nos permite 

vislumbrar o problema central do conhecimento.  

A intenção de Heidegger não é a de inserir-se nos 

problemas das disciplinas filosóficas como lógica, 

metafísica, ética, estética, teoria do conhecimento e outras, 

mas de penetrar no motivo pelo quais as disciplinas são 

organizadas entre si e como formam um sistema filosófico. 

Conseguir impetrar uma introdução historiográfica e 

metódica, segundo Heidegger, nos fará detentores de 

conhecimentos acerca do âmbito historiográfico e 

sistemático da filosofia. Salienta o filósofo que mesmo com 

o objetivo alcançado teremos uma impressão de que esse 

âmbito é em verdade muito multifacetado. Para o filósofo 

alemão, o movimento filosófico é uma integração que nos 

permite alargar o conceito de conhecimento em um sistema, 

que interpretamos aqui, como uma realidade 

transdisciplinar. Outro viés de análise investigativa da 
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transdisciplinaridade aparece nas reflexões de Horkheimer 

e de Sartre, tornando o tema mais elucidativo.  

Se a literatura sobre a dependência mútua das 

disciplinas acadêmicas - além da modelagem hierárquica da 

estrutura da universidade em faculdades - só começa no 

período entre guerras (1918-1939), na esteira da fundação 

de universidades modernas de pesquisa e na crítica da 

especialização, um poderoso modelo dessas relações, no 

entanto, remonta ao início do século XIX: o modelo 

dialético de pesquisa interdisciplinar, que tem sua origem 

na ideia de Hegel de uma Enciclopédia de Ciências 

Filosóficas. 

Quando Max Horkheimer assumiu a direção do 

Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, em 1931, seu 

discurso inaugural caracterizou “a atual situação 

intelectual” como aquela em que “as fronteiras disciplinares 

tradicionais foram postas em questão e permanecerão 

obscuras no futuro previsível”. Sua resposta foi retomar a 

tarefa da filosofia hegeliana modificada pela crítica de 

Marx a Hegel - isto é, pela crítica de qualquer 

independência ou “autossuficiência” a filosofia - e 

transformá-la na agenda de pesquisa de um materialismo 

interdisciplinar, cujo objetivo final era a interpretação das 

vicissitudes do destino humano - o destino dos humanos 

não como meros indivíduos, mas como membros de uma 

comunidade. A tarefa, em outras palavras, era colocar um 

grande aparato empírico de pesquisa a serviço de problemas 

sócio filosóficos. A dialética - isto é, a totalização -, forma 

de apresentação dos resultados desta pesquisa 

interdisciplinar aparece aqui como o próprio produto 
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dialética da crítica ao idealismo de Hegel como tal. Enfatiza 

o autor: 

 

[...]afirmação nua de que todo saber 

definido é transit6rio e nu/o; o que 

conhecemos seriam tão-somente 

aparências em contraste com uma coisa 

ininteligível/ em si mesma ou com um ser 

intuitivamente perceptível. Se, na opinião 

de ‘Hegel, o verdadeiro é o todo, então o 

todo não é algo diferente das partes em sua 

estrutura determinada, mas todo o curso de 

ideias, que implica todas as representações 

limitadas a cada vez na consciência de sua 

limitação (HORKHEIMER, 1990, p.145-

6). 

 

A construção-conceito transdisciplinar é uma 

atividade “pós-filosófica”, na esteira da crítica da falsa 

autossuficiência da filosofia disciplinar. No modelo da 

crítica da economia política de Marx, dá significado sócio 

histórico às formas sociais universais idealizantes e 

abstratas que antes eram reconhecidas erroneamente como 

conceitos puramente filosóficos: “sujeito” e “pessoa”, por 

exemplo, o significado da generalidade de que deve ser 

produzido de forma transdisciplinar, nos domínios da 

filosofia, economia, direito, antropologia, estudos 

religiosos e psicanálise - para citar apenas as principais 

instâncias disciplinares. Conceitos transdisciplinares 

adquirem uma aparência filosófica como o 

desenvolvimento da generalidade teórica produzida pelo 

seu funcionamento interdisciplinar que se aproxima de uma 

universalidade disciplinar total; conceitos filosóficos 

adquirem uma atualidade transdisciplinar na medida em 
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que sua interpretação empírica atravessa uma 

multiplicidade de disciplinas de uma maneira que os 

reconstitui, como o produto relacional desses cruzamentos. 

As principais diferenças do projeto inicial de 

Horkheimer a partir dos discursos atuais da 

transdisciplinaridade dizem respeito ao papel articulador 

central da “teoria filosófica” e à localização do social - e, 

portanto, dos problemas - dentro do histórico, 

filosoficamente construído. Discursos estabelecidos de 

transdisciplinaridade mostram pouco interesse em questões 

de constituição de conceitos, relações conceituais e críticas 

conceituais. Em vez disso, eles deslocam questões 

relacionais para questões sobre a forma organizacional do 

processo de pesquisa. Por outro lado, em seu papel 

materialista pós-hegeliano, a lógica dialética é apresentada 

por Horkheimer como funcionando como uma espécie de 

meio neutro de “cientificidade geral”, portanto uma crítica 

ao reducionismo, o que aduz o filósofo a dizer o seguinte: 

 

[...] a verificação e a comprovação de 

ideias relativas ao homem e à sociedade 

nisso consiste apenas em experiências de 

laboratório ou na pesquisa de documentos, 

mas em lutas históricas nas quais a própria 

convicção desempenha um papel 

essencial. [...] Por isso, não se deve 

considerar a atuação como um apêndice, 

como um mero além do pensamento, mas 

ela participa da teoria em toda parte e não 

pode ser desligada dela. Exatamente por 

isso, o mero pensar não traz aqui a 

satisfação de possuir firme e seguramente 

a coisa e de estar unido a ela. Decerto, 

deve-se atribuir o máximo valor às 
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conquistas da mente humana como um 

fator na liberdade do domínio da natureza 

e numa melhor estruturação das condições. 

Grupos sociais e detentores do poder que o 

combatiam, todos propagandistas de 

alguma espécie de obscurantismo, tinham 

suas razões escusas e sempre levaram os 

homens à miséria e à escravidão. Mas, se o 

conhecimento pode, em certas situações 

históricas e pela sua mera presença, 

impedir desgraças e converter-se em 

poder, o esforço em transformá-lo 

isoladamente no objetivo mais alto e em 

meio de salvação baseia-se num mal-

entendido filosófico (HOKEIHEIMER, 

1990, p.151). 

 

No entanto, o projeto totalizador - por mais aberto 

que seja, e, especialmente, em sua forma histórica - carrega 

consigo pressupostos filosóficos próprios, que devem ser 

argumentativamente redimidos, em relação à contínua 

transdisciplinaridade da totalização de saberes. Este não é o 

tipo de argumento com o qual os pesquisadores 

transdisciplinares atuais provavelmente se engajarão, uma 

vez que vai além dos critérios empíricos requeridos por seu 

modelo de conhecimento. Foi, no entanto, o principal ponto 

de discórdia na discussão entre o pós-hegelianismo 

existencial de Sartre e o estruturalismo no pensamento 

francês do pós-guerra. O estruturalismo aparece aí como 

um modelo novo e não dialético da cientificidade geral. No 

deslocamento estruturalista dos hegelianismos materialistas 

e existenciais, o mesmo conjunto de problemas sobre 

disciplinaridade aparece em uma nova meta disciplinar, 

indiferente às especificidades das disciplinas que atravessa. 

Esse é o famoso papel do estruturalismo como uma “nova 
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filosofia transcendental” ou mesmo, em última instância, 

uma nova metafísica racionalista.  

Esse perigo pode ser combatido apenas por uma 

imanência estrita na interpretação do “trans” (o movimento 

através das disciplinas), seja essa imanência histórica 

(numa versão capitalista do pós-hegelianismo) ou a da 

sincrônica naturalização da transversalidade em uma versão 

guattariana, pós-estruturalista, antidialética - na qual a 

temporalização/ des-temporalização/re-temporalização de 

Sartre é substituída pela espacialidade topológica da 

territorialização /desterritorialização / reterritorialização. 

Tal imanência significa que os conceitos são 

retrospectivamente artificial e temporariamente 

compreendidos em sua unidade, enquanto conceitos. O 

problema do que aparece estritamente filosófico - o que 

significa uma universalidade “puramente” conceitual -, 

portanto, não pode ser dissolvida empiricamente, mas é 

reposicionado de forma adequada.  

Este é um modelo pós-estruturalista de 

transdisciplinaridade que não emergiu diretamente da 

crítica da filosofia como tal, mas sim da crítica da 

reorganização do conceito de estrutura. No caso particular 

de Guattari, aparece como a dimensão iminentemente 

filosófica de uma crítica social da problemática 

psicanalítica lacaniana. Está, portanto, em grande parte 

livre da estrutura repetitiva do problema “alemão” das 

relações dialéticas da filosofia com outras não-filosóficas. 

Aqui, parece, essas relações podem ser teorizadas sem 

privilegiar o ponto de vista da filosofia que foi deixada para 

trás.   
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CAPÍTULO II 
 

A COMPLEXIDADE EPISTEMOLÓGICA 

 

2.1 Período pré-complexidade 

 

O pensamento complexo não nos permite uma 

visão linear. Entretanto, como proposta epistemológica é 

possível obeservarmos na história da filosofia ocidental 

ideias que de alguma forma aproximaram-se do 

conhecimento complexo. Na gênese da filosofia grega, 

encontramos em Heráclito o princípio da passagem dos 

contrários como possibilidade de compreensão do mundo, 

o fluir constante, em oposição à ontologia de Parmênides, 

mostra-nos o caráter dinâmico da realidade. Na 

modernidade, Pascal é um dos primeiros autores a criticar o 

modelo de lineadade das ciências afirmando que gostaria de 

conhecer o todo sem as partes e as partes sem o todo. Com 

isso, o autor nos autoriza a pensar outras alternativas de 

conhecimento ao conhecimento racional, como a intuição e 

a emoção. Espinosa fala da autoprodução do mundo nele 

mesmo. Kant admite que só podemos conhecer aquilo que 

está nos limites da razão, nos fazendo questionar sobre as 

coisas que estão além dos limites da razão. Hegel nos 

apresenta uma dialética dialógica, que é uma 

autoconstituição da mente no projeto teleológico da 

história. Nietzsche apresenta-se como um dos principais 

críticos da ciência metodológica e dos valores 

transcendentais da metafísíca. Mas foi somente no século 
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XX que o crivo do rompimento com a lineirdade encontrou 

sua expressão mais explícita. Nos tempos contemporâneos, 

o pensamento  complexo pode começar seu 

desenvolvimento na confluência de duas revoluções 

científicas. A primeira revolução introduziu a incerteza com 

termodinâmica, física quântica e cosmofísica. Esta 

revolução científica desencadeou as reflexões 

epistemológicas de Popper, Kuhn, Holton, Lakatos, 

Feyerabend, que mostrou que a ciência não era a certeza, 

mas a hipótese. A filosofia da ciência mostra-nos que uma 

teoria científica pode ser “falseável”. E sem esse caráter 

“falseável” não somos capazes de avançar no processo do 

conhecimento. A segunda revolução científica mais 

recente, ainda não detectada, é a revolução sistêmica nas 

ciências da terra e na ciência ecológica. Ainda não 

encontrou sua extensão epistemológica. Diante desse 

movimento da incerteza nas concepções filosófica e teórica, 

encontramos na epistemologia complexa outro pensar para 

o processo do conhecimento.  

 

2.2 O problema da complexidade: a contrução do conhecimento 

complexo 

 

O pensamento complexo tem como principal 

expoente o autor Francês Edgar Morin. Segundo Morin, 

ainda estamos cegos para o problema da complexidade. As 

disputas epistemológicas entre Popper, Kuhn, Lakatos e 

Feyrebend são silenciosas diante dos problemas que 

perpassam o conhecimento e a complexidade. Vivemos 

uma espécie de cegueira diante da realidade da 



- 43 - 

complexidade. Para Morin essa cegueira faz parte da nossa 

barbárie. A epistemologia da complexidade parte do 

pressuposto de que vivemos uma espécie de barbárie das 

ideias, como se estivéssemos na pré-história do espírito 

humano. Apenas o pensamento complexo pode “civilizar” 

o nosso conhecimento. 

O papel da filosofia é desenvolver um conceito de 

racionalidade que, ao mesmo tempo, conteste o 

fundamentalismo e o relativismo. Para tanto, a filosofia 

deve assumir uma postura reconstrutiva e interagir com as 

diversas instâncias das ciências, assumindo uma postura 

metodológica semelhante à das demais ciências: 

 

Em primeiro lugar temos que ter presente 

que a filosofia muda de papel quando passa 

a cooperar com as ciências. Ao fazer seu 

aporte a uma teoria da racionalidade, 

participa de uma divisão de trabalho com 

ciências que procedem 

reconstrutivamente, isto é, ciências que 

partem do saber pré-teórico de sujeitos que 

julgam, atuam e falam competentemente e 

também dos sistemas de saber coletivos 

legados pela tradição e cujo propósito é 

apreender as bases da racionalidade da 

experiência e do juízo, da ação e do 

entendimento linguístico. Também as 

reconstruções empreendidas com meios 

filosóficos mantêm neste contexto um 

caráter hipotético; por causa, 

precisamente, de sua forte pretensão 

universalista, se veem remetidas a 

ulteriores comprovações de tipo indireto 

(HABERMAS, 1987b, p. 566). 
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A filosofia deixa de ter, portanto, a função de 

orientar as demais ciências, passando a ser tão somente uma 

colaboradora com estas na reconstrução da racionalidade 

que lhes é implícita. Sua tarefa é apontar para os potenciais 

e para os desvios no cumprimento das condições de 

possibilidade do entendimento, não tendo, porém, o poder 

de estabelecer uma fundamentação última dos saberes. 

Porém, enquanto as ciências vinculadas ao empírico tratam 

de questões de gênese, a filosofia trata de questões de 

justificação 

O termo “complexidade” e os seus derivados foi, 

naturalmente, usado em diversos contextos do proposto 

pela complexidade, e, em alguns momentos, em sentido 

oposto. Segundo o matemático Robert Rosen, tais 

definições não são “complexidade”, mas “complicação”. A 

definição de Von Neuman é uma visão paradigmática de 

muitos significados comuns ao termo complexidade, que se 

relacionam com a quantificação de algo (uma medida), que 

são todos partes da continuidade ou progresso para uma 

maior complexidade. 

Morin não está sozinho no conhecimento 

complexo de maneira lúcida. Bachelard descobriu na sua 

epistemologia que o simples não existe: existe um 

simplificado. A ciência constrói o objeto extraindo-o de seu 

ambiente complexo para colocá-lo em situações não 

experimentais complexas. A ciência não é o estudo do 

universo simples, é uma simplificação heurística necessária 

para liberar certas propriedades, inclusive suas leis. 

Georges Lukács, filósofo marxista, disse em sua velhice, 

criticando a sua própria visão dogmática: o complexo deve 
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ser concebido como elemento primário existente. Nosso 

primeiro reduto é o exame complexo como complexo e, em 

seguida, orientar-se do complexo para os seus fundamentos 

e processos elementares.  

Além de Bachelard e Lukács, é possível encontrar a 

presença desta complexidade “primária” em muitas 

investidas que criticam o método cientifico nele mesmo. A 

obra “A estrutura da organização” de Kurt Goldstein e o 

pensamento de Henri Atlan mostram-nos as relações 

existentes entre conhecimento e complexidade em uma 

dinâmica que vislumbra no elemento ordenador das 

ciências, o seu caráter fundamental, que é a própria 

complexidade. Ludwig Von Bertalanffy nos propõe um 

olhar para o complexo que remete para o pensamento do 

“Logos”, que mesmo no universo cósmico e ético 

(cosmético) dos gregos existe o artífice complexo, como no 

pensamento de Heráclito, como foi posto anteriormente. 

Tudo isso nos coloca diante de uma problemática: o que é a 

complexidade? Como devemos abordar tal conceito sem 

que ele seja confundido com o “difícil” ou o “complicado”? 

Por quais meios é possível aproximar-se do seu 

siginificado? De que forma o conhecimento se relaciona 

com a complexidade? Referir-se ao complexo é, na 

verdade, associado à generalidade, uma teoria que 

aproxima-se da totalidade, mas que não ergue-se em um 

estatuto ontológico como no modelo clássico. Para Henri 

Atlan essa circularidade genérica da “Complexidade” é 

constitutiva pelo próprio ato complexo. Robert Rosen , 

entende que é possível compreender a complexidade em 

níveis de uma filosofia da matemática. Para respondermos 
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tais questões devemos compreender o pensamento da 

linearidade a partir da metodologia na ciência clássica 

moderna.  
 

2.3 A complexidade em Edgar Morin 
 

O método das ciências, em especial o cartesiano, era 

capacitar o homem a conduzir com sua razão meios para 

buscar a verdade nas ciências. Morin, ao empreender a 

escrita deste ”Método” não tinha outra ambição exceto que 

o que a verdade persegue não está confinada a “ideias claras 

e distintas”. O “método” desenvolvido pelo autor é o 

método que nos permite compreender a complexidade da 

realidade: O homem é tanto um indivíduo biológico quanto 

um ator social; na natureza, a ordem pode surgir da 

desordem e vice-versa; e, o que limita o conhecimento traz 

a marca do sujeito que o conhece e, inversamente, todo 

sujeito conhecedor tem a marca do mundo exterior. 

Desenvolvendo, assim, uma ideia de “sistema” distinto das 

concepções clássicas.  

Edgar Morin inspirou-se em Wiener Bertalanffy, e 

sua ideia de “ciência de sistemas”, isto é, a conceituação de 

sistemas, independente do campo de aplicação. Na 

sociologia, o conceito de “sistema” foi usado por Talcott 

Parsons, que concebeu a sociedade como o entrelaçamento 

de um sistema cultural e de um sistema social. Esses dois 

sistemas se institucionalizam em uma estrutura que dá à 

sociedade um alto grau de estabilidade. 

Segundo Edgar Morin, para entender o mundo, 

devemos associar os princípios antagônicos de ordem e 

desordem, acrescentando o da organização. Seguindo 
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Weaver, estudioso de Morin, o autor francês se opõe à 

complexidade desorganizada e à complexidade organizada. 

A ideia de complexidade desorganizada vem do segundo 

princípio da termodinâmica e suas consequências (sempre 

crescente entropia). A complexidade organizada significa 

que os próprios sistemas são complexos porque sua 

organização assume ou produz complexidade. Haveria uma 

relação entre complexidade desorganizada e complexidade 

organizada. 

O todo e as partes são organizados, isto é, 

intrinsecamente conectados. Uma organização traz novas 

qualidades, que não existiam em partes isoladas, e isso é 

chamado de emergência organizacional. O conceito de 

emergência é fundamental se quisermos nos conectar e 

entender as partes para o todo e todas para as partes. O 

surgimento produz uma irredutibilidade; é uma nova 

qualidade intrínseca que não vem de elementos anteriores. 

Essa ideia é aprofundada pelo princípio de “holograma”, 

segundo o qual não apenas as partes são um todo, mas o 

todo está dentro das partes. Por exemplo, a totalidade do 

patrimônio hereditário é encontrada em cada célula singular 

ou sociedade, a forma como tudo se apresenta em cada 

indivíduo a partir de uma auto-organização.  

A palavra auto-organização foi usada no final dos 

anos 1950 por matemáticos, engenheiros, cibernéticos e 

neurologistas. A complexidade não foi claramente 

percebida na biologia, e é a um biólogo francês, Henri 

Atlan, que adotou essa ideia na década de 1970. Finalmente, 

a ideia ressurgiu nos anos 1980-90 sendo apresentado com 

um pensamento original. Edgar Morin chama de “auto-eco-
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organização” o fato de que a auto-organização depende de 

seu ambiente porque atrai energia e informação. De fato, 

como é uma organização que trabalha para se auto-

sustentar, ela degrada energia através de seu trabalho, então 

deve extrair energia de seu ambiente. A Consequência 

epistemológica da complexidade é a ideia de que as ciências 

devem tornaram-se multidisciplinares e transdisciplinares.  

A primeira formulação do pensamento complexo 

data de 1982 no livro  “Science with Consciousness”: “O 

objetivo da busca de métodos não é encontrar um princípio 

unitário de todo conhecimento, mas indicar o surgimento de 

um pensamento complexo, que não se reduz nem à ciência 

nem à filosofia, mas que permite a sua intercomunicação 

por meio de laços dialógicos operativos”. Sabendo que 

ambos estamos nos separando e nos conectando, devemos 

agora nos esforçar para ligar, conectar, conjugar, pois isso 

é necessário uma interação em todas as áreas. Pensar em 

complexidade requer um pensamento complexo. Tais 

ligações de pensamento, não cortam estudos em campos de 

conhecimento centrados em um objeto. Ele restaura o 

contexto e as interações e, em particular, os feedbacks.   

Edgar Morin lamenta que alguns rejeitem a 

complexidade geral. Segundo ele, eles o rejeitam porque 

“não fizeram a revolução epistemológica e paradigmática 

que compele a complexidade”. 
 

O pensamento complexo é, pois, 

essencialmente o pensamento que trata 

com a incerteza e que é capaz de conceber 

a organização. É o pensamento capaz de 

reunir (complexus: aquilo que é tecido 

conjuntamente), de contextualizar, de 
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globalizar, mas, ao mesmo tempo, capaz 

de reconhecer o singular, o individual, o 

concreto. (MORIN, 2000b, p.206-207). 
 

Para ele, a complexidade diz respeito a todos os 

campos em que participamos “como ser humano, indivíduo, 

pessoa e cidadão”. Para o autor, Devemos rejeitar o 

paradigma do pensamento clássico, bem formulado por 

Descartes, que se baseia na disjunção entre espírito e 

matéria, filosofia e ciência, corpo e alma. Este princípio de 

separação continua dominante. Morin propõe que o 

conhecimento deve conhecer a si mesmo, ser uma ciência 

com consciência. O pensamento complexo é 

transdisciplinar, deve se esforçar para tecer ideias de muitos 

campos, como a biologia, matemática e filosofia da ciência. 

Para Morin, o objetivo da ciência funda-se em uma 

prática de ensino com as seguintes características: Fornecer 

uma cultura que distingue, globalize, contextualize e 

resolva problemas fundamentais; preparar mentes, por um 

lado, para responder aos desafios colocados ao 

conhecimento humano, a crescente complexidade dos 

problemas, por outro lado, para enfrentar incertezas; educar 

para a compreensão entre cidadãos e grupos. Precisamos, 

portanto, rearmar-nos intelectualmente à medida que 

aprendemos a pensar sobre a complexidade, a     v enfrentar 

os desafios sociais e a deter o declínio democrático que 

surge em todos os campos da política, a expansão da 

autoridade de especialistas e especialistas em todas as 

ordens, o que gradualmente diminui a competência dos 

cidadãos. Como disse Pierre Bourdieu, “o mundo me 

entende e eu entendo o mundo”; repetindo a fraseologia de 
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Edgar Morin, “estamos ambos dentro e fora da natureza”. O 

pensamento, que nos faz conhecer o mundo físico, nos 

afasta dele. 
 

2.4 A complexidade em Bachelard 
 

Essa nova cultura científica não elucidada apenas 

por Morin, mas por outros autores que pensam a ciência, 

como Gaston Bachelard. Segundo Bachelard, tudo isso nos 

coloca diante, mais uma vez, da natureza dupla e complexa 

do que é humano: humanidade (cultura) e animalidade 

(natureza); o ser humano nos aparece em sua 

complexidade, ao mesmo tempo totalmente biológica e 

totalmente cultural. Como demonstrou Marcel Maus em sua 

antropologia, nossas atividades biológicas básicas (beber, 

comer, defecar) estão intimamente ligadas a normas, tabus, 

ritos e símbolos, isto é, a elementos específicos da 

cultura.“Cultura científica” e “cultura humanista” podem 

revelar, em conjunto, a situação do ser humano no mundo, 

minúscula parte, mas levando a presença de tudo nesta 

minúscula parte. 

Assim, para Bachelard, a iniciação nas novas 

ciências torna-se, ao mesmo tempo, iniciação, por essas 

ciências da complexidade, em nossa condição humana. O 

pensamento estrutural de Claude Lévi-Strauss, por 

exemplo, tende a dissolver o homem nas estruturas 

(parentesco, particular) em vez de revelá-lo. A 

antropologia, a etnologia e a sociologia poderiam, ao 

contrário, considerar a humanidade em sua unidade e sua 

diversidade individual e cultural. 
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CAPÍTULO III 

 

O PROBLEMA DA FILOSOFIA DA CIÊNCIA E UMA 

POSSÍVEL ABERTURA PARA OS PROCESSOS 

CIENTÍFICOS 

 

De acordo com Henry, “revolução científica é o 

nome dado pelos historiadores da ciência ao período da 

história europeia em que, de maneira inquestionável, os 

fundamentos conceituais, metodológico e institucionais da 

ciência moderna foram assentados pela primeira vez. Trata-

se de uma reviravolta na forma de conceber o 

conhecimento. 

Sabemos que os exemplos mais evidentes de 

revoluções científicas são os famosos episódios de 

desenvolvimento científico que já no passado foram 

frequentemente indicados como revoluções, a saber: Ou 

seja, durante os 150 anos que decorrem entre Copérnico e 

Newton, não é apenas a imagem do mundo que se 

transforma, mas o conhecimento como um todo. Vinculada 

a essa transformação está o desenvolvimento da mudança 

das ideias sobre o homem, sobre a ciência, sobre o homem 

da ciência, sobre o trabalho científico, sobre as relações 

entre ciência e sociedade, ciência e filosofia, sobre a 

sabedoria, e até mesmo entre saber científico e fé religiosa. 

O fato mais importante dessa ruptura de paradigmas 

é que, com elas, os cientistas enxergam coisas diversas, 

deixando de olhar o mundo com instrumentos tradicionais 

como olhava antes e nas mesmas direções de antes. A 



- 52 - 

transição do paradigma do medievo para a modernidade, 

especificamente no caso da revolução científica, é uma 

reconstrução do campo sobre novas bases.   

Nessa linha de ideias, não é excessivo registrar que 

o próprio Copérnico enxergou a revolução astronômica 

como uma monstruosidade em termos de impacto, já que ao 

se mudar a ideia do heliocentrismo, que é 

comparativamente na revolução anatômica e outras 

dinâmica do conhecimento humano. O marco dessa relação 

entre “astronomia” e “anatomia” é evidenciado nas 

pesquisas William Harvey, um dos médicos mais 

importante do século XVII. Harvey fez do movimento 

astronômico e do processo de mecanização vindo da física 

o mote da compreensão do corpo que abonou os caminhos 

para o cientista descobrir o sistema circulatório do sangue, 

que passa por uma significação das “linhas” do 

heliocentrismo para a compreensão das “vias” que 

estruturam o corpo humano. Esse dinamismo de ideia fez 

da realidade macrocósmica o motim para investigar o 

microcosmo, em especial na invenção do microscópio 

acromático no século XIX, calcando dessa forma, uma 

epistemologia que começou no céu até chegar ao universo 

bacteriano e uma compreensão mais articulada do corpo 

humano. Similar à ideia de que o coração é o centro do 

corpo, muda-se a visão de mundo. A expansão da 

astronomia passa pela cidade, passa pelo corpo, ela muda o 

nosso horizonte de perspectiva. Estabelece-se o “fim” da 

relação clássica entre conhecimento e sabedoria.  
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O conhecimento torna-se epistemologia. Na 

imanência do pragmatismo científico e o rompimento com 

o saber clássico, os epistemólogos tentam resgatar uma 

forma de filosofia que seja capaz situar o homem no cerne 

dos problemas que abalaram sua forma de ver a si e ao 

mundo. Descartes, considerado por Hegel o fundador da 

filosofia moderna, rearticula a necessidade de se conceber 

um conhecimento que seja verdadeiro. 

 

[...] sei o quanto estamos sujeitos a nos 

equivocar naquilo que nos toca, e também 

o quanto devemos suspeitar dos 

julgamentos de nossos amigos quando são 

a nosso favor. Mas gostaria muito de 

mostrar neste discurso que caminhos 

seguir, e de representar minha vida como 

num quadro a fim de que cada um possa 

julgá-la; e, recolhendo as opiniões 

emitidas sobre ela, que este fosse um novo 

meio de me instruir, acrescentado a 

aqueles que costumo utilizar. Assim meu 

propósito aqui não é ensinar o método que 

cada um deve seguir para bem conduzir a 

razão, mas apenas mostrar de que maneira 

procurei conduzir a minha (DESCARTES, 

2009, p. 39). 

 

Esse conhecimento se estabelece por meio da 

“dúvida metódica”. Francis Bacon e Locke, por sua vez, 

assumem a problemática do conhecimento tendo como 

reduto principal a experiência, fundando o empirismo. Em 

Hume temos a incidência do ceticismo e à crítica radical às 

conexões de causa e efeito da metafísica, bem como certa 

desconfiança se nos é possível alcançar o conhecimento. Já 

Kant, ponto máximo da epistemologia moderna, parte de 
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um ideário de conciliação do racionalismo e empirismo, 

recuperando assim, o problema conhecimento e lançando-

nos para o pensamento póstumo.  

O pensamento filosófico moderno tem em Descartes 

sua consolidação, mostrando-nos na razão, o elemento 

fundador do sujeito cartesiano. O conhecimento encontra-

se em si mesmo como certeza da consciência de si. O autor 

francês concebe o ser humano como “corpo” e “alma” e o 

conhecimento tem sua fundação no inatismo racional. 

Todavia, o modo operante de sua filosofia distinguiu-se das 

concepções clássica, primeiro por romper com uma 

consciência pré-estabelecida, o que nos é inato é a nossa 

capacidade cognoscível, responsáveis de articular às ideias 

adventícias, que alcançamos por meio da experiência, e as 

factícias, fabricadas pela criativa humana perante suas 

relações e associações vindas das ideais adventícias. Dessa 

forma, a alma é substância pensante e o corpo substância 

extensa. Para tanto, o autor considera um método de 

demarcação para estabelecer o processo do conhecimento, 

a saber: evidência, síntese, análise e controle. Essa base 

metodológica tem o intuito de demarcar o conhecimento de 

forma distinta e clara. Já Bacon, enaltece o conhecimento 

experimental e recusa a sabedoria tradicional. Questiona as 

falhas da mente humana e sua tendência de reproduzir o 

senso comum e estabelece um critério com o intuito de 

afirmar o entendimento humano da seguinte forma:  de que 

a natureza peculiar do conhecimento supõe graus de ordem 

e igualdade nas do que realmente encontra, o que 

pressupões um conhecimento orientado por método capaz 

de compreender conceitos teóricos e atividades práticas. 
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Locke usa a metáfora da “Tábula rasa” para sustentar o 

empirismo como fonte e possibilidade do conhecimento 

humano. Nossa mente seria como uma espécie de folha de 

papel em branco, e que na medida que entramos em contato 

com o mundo (experiência), preenchemos o seu conteúdo. 

O autor critica o inatismo dos racionalistas e afirma que 

todo o conhecimento baseia-se na experiência, e, 

finalmente, deriva-se de sentido, ou algo análogo a ela, que 

pode ser chamado de sensações. Hume considera que de um 

lado há o conhecimento obtido pela aplicação do raciocínio, 

pela construção de relações lógicas e de outro, há o 

conhecimento das questões de fato, que busca expressar 

conexões e relações descrevendo ou explicando fenômenos 

concretos. Ele acredita que o conhecimento por fundamento 

princípios da mente: impressões, ideias, imaginação, hábito 

e crença. A experiência seria assim, uma apreensão da 

realidade externa através dos sentidos que forma a base 

necessária de todo conhecimento, e que, portanto, podem 

nos levar ao engano e o ceticismo. Para Kant, o sujeito seria 

constituído de uma estrutura racional dotada de formas a 

priori da sensibilidade, do entendimento e da razão que 

indicaria aquilo que o homem poderia ou não conhecer, 

existindo duas formas da sensibilidade responsáveis por 

ordenar as sensações ou impressões no quando se considera 

sempre a possibilidade de existência de um conhecimento 

mais profundo em relação ao que se aborda. Quando se 

procuram as condições psicológicas do progresso da 

ciência, logo se chega à convicção de que é em termos de 

obstáculos que o problema do conhecimento científico deve 

ser colocado. E não se trata de considerar obstáculos 
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externos, como a complexidade e a fugacidade dos 

fenômenos, nem de incriminar a fragilidade dos sentidos e 

do espírito humano: é no âmago do próprio ato de conhecer 

que aparecem, por uma espécie de imperativo funcional, 

lentidões e conflitos. Percebe-se a possibilidade de 

falsificação das teorias científicas.  

Assim como o Círculo de Viena, Popper faz parte da 

Tendência Analítica que prioriza o aspecto metodológico 

no desenvolvimento científico, o também chamado 

contexto de justificação. Porém, apesar da adesão comum, 

Popper é, talvez, o crítico imediato de tudo o que foi 

estabelecido no Círculo de Viena. Popper não elimina a 

metafísica; simplesmente sujeito: espaço e tempo. Ele 

critica na tradição da filosofia e a iniciativa dos filósofos 

em colocar a realidade objetiva como prioridade sem se 

perguntarem pela natureza da própria razão.  

O positivismo lógico ou empirismo lógico foi o 

norte inicial para o desenvolvimento da filosofia da ciência. 

Fundado pela universidade de Viena na década de 1920, 

tendo como pressuposto que o conhecimento científico é 

estritamente factual, e, que, portanto, qualquer 

conhecimento metafísico é inócuo e sem fundamentação, o 

positivismo lógico difere das formas anteriores de 

empirismo e positivismo (por exemplo, Locke, Berkeley, 

Bancon) ao sustentar que a base última do conhecimento 

repousa sobre a verificação ou confirmação experimental 

pública, e não sobre a experiência pessoal.  

A Razão para Kant possui tão somente três ideias 

que não constituem objetos, mas são reguladoras das ações. 

São elas: Ideia psicológica (alma); Ideia cosmológica (do 
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mundo como totalidade); Ideia teológica (de Deus). Um 

juízo consiste na conexão de dois conceitos, dos quais um 

(A) sempre cumpre função de sujeito e o outro (B) a de 

predicado. Vejamos quais são, segundo a “Crítica da Razão 

Pura” de Kant: “Juízos Analíticos”: são juízos em que o 

predicado (B) pode estar contido no sujeito (A) e, por isso, 

ser extraído por pura análise. Isto significa que o predicado 

nada mais faz do que explicar ou explicitar o sujeito. Ex.: 

“Todo triângulo tem três lados”; “Juízos Sintéticos a 

posteriori”: são aqueles em que o predicado não está 

contido no sujeito, mas relaciona-se a ele por uma síntese. 

Esta, porém, é sempre particular ou empírica, não sendo 

universal e necessária, portanto, não servem para a ciência. 

Ex.: “Aquela casa é verde”. “Juízos Sintéticos a priori”: 

são juízos em que também o predicado não é extraído do 

sujeito, mas que pela experiência forma-se como algo novo, 

construído. No entanto, essa construção deve permitir ou 

antever a possibilidade da repetição da experiência, isto é, 

a prioridade, entendida como a possibilidade formal de 

construção fenomênica, que permite a universalidade e a 

necessidade dos juízos. A experiência aqui não é a mera 

deposição de fenômenos na mente em razão da sequência 

das percepções, mas sim a organização da mente numa 

unidade sintética daquilo que é recebido pela intuição. Kant 

concorda com Leibniz que “nada há na mente que não 

tivesse passado pelos sentidos, exceto a própria mente”. 

Logo, nem racionalismo dogmático nem empirismo, 

mas sim um racionalismo crítico ou criticismo é de que trata 

a filosofia kantiana. A ciência é uma construção humana. A 

razão deve buscar na natureza a conformidade que ela 



- 58 - 

mesma coloca. Os “a priori” são a antecipação da forma de 

uma experiência possível em geral. E transcendental refere-

se às estruturas “a priori” da sensibilidade e do intelecto 

humanos, sem os quais não é possível nenhuma experiência 

de nenhum objeto. É, pois, a condição de cognoscibilidade 

(intuibilidade e pensabilidade), ou seja, a condição de 

possibilidade de todo e qualquer conhecimento. É aquilo 

que o sujeito põe nas coisas no próprio ato de conhecê-las. 

O positivismo lógico teve com um dos principais 

expoentes do seu círculo o físico e epistemólogo, Schlick. 

Para Schilick, existe um vazio nos enunciados sintéticos a 

priori de Kant: Se os enunciados têm uma verdade lógica, 

então eles são analíticos e não sintéticos; Se a verdade dos 

enunciados depende de um conteúdo factual, eles são, 

portanto, a posteriori e não a priori. 

Dessa maneira, Schlick (junto com chamado círculo 

de Viena) tentou formular um critério de cientificidade que 

pudesse ou que tivesse uma correspondência com a 

Natureza. Por isso, o Círculo de Viena adotou uma forma 

de empirismo indutivista que se utiliza de instrumentos 

analíticos como a lógica e a matemática para auxiliar na 

formação dos enunciados científicos. Tal critério seria, 

então, o de “verificabilidade”. Para os pesquisadores do 

Círculo de Viena os enunciados científicos deveriam ter 

uma comprovação ou verificação baseada na observação ou 

experimentação. Isto era feito indutivamente, ou seja, 

estabeleciam-se enunciados universais (pois a ciência tem 

pretensão de universalidade) a partir da observação de casos 

particulares. 
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O resultado do estabelecimento deste critério 

surgiu também a partir da concepção de linguagem de 

Wittgestein, cujo pensamento influenciou o positivismo 

lógico. Para ele, o mundo era composto de “fatos” atômicos 

associados que expressão a realidade tão qual ela é. Daí os 

enunciados gerais poderem ser decompostos em enunciados 

elementares referentes ou congruentes à Natureza, o que 

exclui os enunciados metafísicos do processo de 

conhecimento. 

Portanto, a indução foi o método utilizado porque, 

além de proceder experimentalmente, proporcionava um 

caráter de regularidade que permitia que se emitissem 

juízos universais. Isto também atesta o caráter anti 

metafísico do Círculo de Viena, bem como afirma o 

procedimento de observação. Esse espírito anti metafísico 

do círculo de Viena suscitou problemáticas nas filosofias 

que tinham a pretensão de pensarem a ciência, como o 

“operacionalismo”.  

Percy Williams Bridgman (The Logic of Modern 

Physics) - fundador do operacionalismo - descobriu que os 

desafios do “desconhecido” estavam amplamente 

presentes, mesmo em circunstâncias prosaicas. Por isso, ele 

escolheu abrir sua discussão sobre análise operacional com 

conceito científico de comprimento. Para medir, digamos, 

à distância até a lua, precisamos inferir isso da quantidade 

de tempo que a luz leva para percorrer essa distância e 

retornar, e esse também é o procedimento adotado na 

teorização de Einstein na relatividade especial; “O espaço 

da astronomia não é um espaço físico de metros, mas é um 

espaço de ondas de luz”. 
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Na prática, os cientistas não reconheciam 

múltiplos conceitos de comprimento, e Bridgman estava 

disposto a admitir que fosse permitido usar o mesmo nome 

para representar uma série de conceitos, se as diferentes 

operações de medição dessem resultados numéricos 

mutuamente consistentes nas áreas de sobreposição: Se 

lidarmos com fenômenos fora do domínio em que 

originalmente definimos nossos conceitos, poderemos 

encontrar impedimentos físicos para executar as operações 

da definição original, de modo que as operações originais 

tenham que ser substituídas por outras. Essas novas 

operações, é claro, devem ser escolhidas de tal modo que, 

dentro de um erro experimental, resultem nos mesmos 

resultados numéricos no domínio em que os dois conjuntos 

de operações podem ser aplicados. No entanto, tal 

convergência numérica entre os resultados de duas 

operações diferentes foi considerada por Bridgman como 

meramente uma “justificativa prática para manter o mesmo 

nome” para o que as duas operações mediram. Bridgman 

torna-se um crítico dos modelos tradicionais de ciência e 

mostra-nos na sua teoria operacional e suas respectivas 

medições, uma espécie de disfunção no método científico e 

sua forma de expressão. Nesse sentido, percebe-se a 

incidência de uma nova problemática epistemológica.  

Gaston Bachelard retoma essa problemática e 

inaugura um novo estudo sobre a natureza do conhecimento 

científico. O filósofo francês rejeita o caráter acabado das 

teorias e termos científicos: “As discussões sobre como o 

conhecimento científico se desenvolve desencadeiam 

inúmeras interpretações”. Bachelard critica aquelas que 
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adotam uma única posição filosófica, seja na ênfase 

ao empirismo, ao racionalismo, ou outras doutrinas, para 

toda a evolução do pensamento científico. Ele admite a 

existência de uma característica filosófica dialética e plural 

conferida às etapas históricas da ciência, dando relevância 

à complementaridade e dinâmica de doutrinas filosóficas na 

medida em que a ciência avança enquanto forma de 

conhecimento. Ele aponta esse dinamismo usando o 

conceito de “espectro epistemológico”, segundo o qual a 

ciência oscila dentro de um espectro. Segundo o mesmo, o 

Racionalismo Aplicado e o materialismo técnico podem 

oscilar em dois caminhos distintos. No primeiro, estão o 

formalismo, o convencionalismo e o idealismo (ingênuo). 

No segundo, apresenta-se o positivismo, o empirismo e o 

realismo. 

Dessa forma, a ciência pode evoluir, assim como 

Kant, tenta delimitar os campos de atuação desta e da 

ciência. Esta delimitação ocorre pelo fato de Popper não 

atentar para o conceito de significação, unicamente como 

critério de demarcação ou de impossibilidade da metafísica. 

Popper critica a forma de proceder por indução. Esta 

permitiria apenas uma semelhança de regularidade que 

proporcionaria uma coletânea de fatos que impossibilita 

que se refute uma teoria. 

Por conseguinte, Popper formulou um novo método. 

É o modelo hipotético-dedutivo. Para Popper, a busca do 

conhecimento não se dá a partir da simples observação de 

fatos e inferência de enunciados. Na verdade, esta nova 

concepção pressupõe um interesse do sujeito em conhecer 

determinada realidade que o seu quadro de referências já 

https://www.infoescola.com/filosofia/empirismo/
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não mais satisfaz. Por isso, a mera observação não é levada 

em conta, mas sim uma observação intencionalizada, 

orientada e seletiva que busca criar um novo quadro de 

referências. É assim que surge o modelo hipotético-

dedutivo. A partir da seleção do objeto a ser observado, e 

verificada a insuficiência do quadro de referências, o 

cientista formula uma hipótese geral da qual se deduzem 

consequências que permitem a possibilidade de uma 

experiência. Aqui já não mais é necessário verificar para 

atribuir significado, isto é, verdade ou falsidade, mas a 

tentativa é de refutar a teoria que permite o estabelecimento 

de um conhecimento e a possibilidade de seu 

desenvolvimento. É o critério da Falseabilidade. 

A Falseabilidade ou sua tentativa é, pois, o critério 

de demarcação entre o que é científico e o que é metafísico, 

mítico ou poético etc., substituindo o conceito de 

Verificabilidade do Círculo de Viena. Para Popper, este 

método caracteriza (senão acentua) o aspecto criativo da 

ciência em detrimento ao modelo da inferência que não 

responde por nenhuma expectativa do sujeito/cientista. 

Thomas Kuhn constitui um marco importante na 

perspectiva do desenvolvimento científico na medida em 

que se opõe a uma concepção de ciência explicativa. Neste 

sentido, Kuhn vai tentar desenvolver as suas teorias 

epistemológicas num contato mais estreito com a história 

das ciências. Kuhn apercebe-se que, de fato, as explicações 

tradicionais da ciência, o indutivismo, o falsificacionismo, 

não resistem à evidência histórica. 

O aspecto mais importante da sua teoria reside no 

ênfase dado ao caráter revolucionário do próprio progresso 
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científico. Este dá-se, segundo Kuhn, mediante saltos e não 

numa linha contínua. Neste sentido, a forma como Kuhn vê 

o progresso científico implica a abordagem de alguns 

conceitos fundamentais: “paradigma”, “ciência normal”, 

“anomalia" e “revolução”. 

A fase que precede a formação da ciência é 

caracterizada por toda uma atividade diversa e por toda uma 

desorganização que só mediante a adoção de um paradigma 

se estrutura. O paradigma será assim uma estrutura mental 

assumida que serve para classificar o real antes do estudo 

ou investigação mais profunda, o que comporta elementos 

de natureza metodológico-científica, mas também 

metafísica, psicológica, etc. O que Kuhn designa de ciência 

normal será o período em que se atual dentro de um dado 

paradigma que é perfilhado por uma comunidade científica. 

Os cientistas avançam, neste período, dentro dos problemas 

que o paradigma assumido permite detectar. Ao fazerem-

no, experimentam dificuldades ou problemas que, por 

vezes, o paradigma não consegue resolver, as chamadas 

"anomalias". Quando estas ultrapassam o controle, instala-

se uma crise que só será resolvida pela emergência de um 

novo paradigma. É chegada então a revolução científica: 

muda-se a forma de olhar o real, criam-se novos 

paradigmas. A adopção de um novo paradigma, a nível 

individual, é descrita por Kuhn como uma espécie de 

"conversão" que envolve todo um possível conjunto de 

razões. Após a adopção de um novo paradigma inicia-se um 

período de ciência normal até que uma nova crise se instale. 

Lakatos argumenta que, embora haja algo a ser dito 

para o critério de Popper, é muito restritivo, já que 

http://www.consciencia.org/tag/paradigma
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descartaria muito da prática científica cotidiana (para não 

mencionar os juízos de valor da elite científica) como não 

científica e irracional. Para os cientistas, muitas vezes 

persistem - e, ao que parece, racionalmente persistem - com 

teorias, como a mecânica celeste newtoniana que, pelos 

padrões de Popper, deveriam ter rejeitado como "refutada", 

isto é, teorias que (em conjunção com outras suposições) 

levaram a falsas previsões. Um exemplo-chave para 

Lakatos é a "Precessão de Mercúrio", ou seja, o 

comportamento anômalo do periélio de Mercúrio, que gira 

em torno do Sol de uma maneira que não deveria fazer se a 

mecânica de Newton estivesse correta e não houvesse outro 

corpo de tamanho considerável, influenciando sua órbita. O 

problema é que parece não haver tal corpo. A dificuldade 

era bem conhecida há décadas, mas não fez com que os 

astrônomos desistissem coletivamente de Newton até que a 

teoria de Einstein surgisse. Lakatos achava que os 

astrônomos estavam certos em não abandonar Newton, 

embora Newton acabasse se revelando errado e Einstein 

estivesse certo. 

Mais uma vez, a astronomia heliocêntrica 

copernicana nasceu "refutada" por causa da aparente 

inexistência de paralaxe estelar. Se a terra gira em torno do 

sol, então a posição aparente de pelo menos algumas das 

estrelas fixas (ou seja, as mais próximas) deve variar em 

relação às mais distantes à medida que a Terra se move em 

relação a elas. Algumas partes do céu noturno devem 

parecer um pouco diferentes no periélio (quando a terra está 

mais distante do sol) da maneira como elas olham para o 

afélio (quando a terra está mais próxima do sol e, portanto, 
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do outro lado da Terra). sua órbita). Mas por quase três 

séculos após a publicação do De Revolutionibus de 

Copérnico 1543, tais diferenças não foram observadas. Na 

verdade, há uma diferença muito pequena nas posições 

aparentes das estrelas mais próximas dependendo da 

posição da Terra em sua órbita, mas a diferença é 

tão muito ligeira que é quase indetectável. Na verdade, 

era completamente indetectável até 1838, quando 

telescópios suficientemente poderosos e técnicas de 

medição foram capazes de detectá-lo, época em que a visão 

heliocêntrica havia sido considerada como um fato 

estabelecido. Assim, os astrônomos não haviam desistido 

nem de Copérnico nem de seus sucessores, apesar dessa 

aparente falsificação. 

Mas se os cientistas persistirem com as teorias 

"refutadas", os cientistas não estão sendo científicos ou 

Popper está errado sobre o que constitui uma boa ciência e, 

portanto, sobre o que os cientistas devem fazer. A ideia de 

Lakatos é construir uma metodologia da ciência, e com ela 

um critério de demarcação, cujos preceitos estão mais de 

acordo com a prática científica. 

O núcleo duro compartilhado desta sequência de 

teorias é muitas vezes infalsificável em dois sentidos do 

termo: os cientistas que trabalham dentro do programa 

normalmente (e com razão) relutam em desistir das 

alegações que constituem o núcleo duro; as teses do núcleo 

duro por si só são muitas vezes desprovidas de 

consequências empíricas. Por exemplo, a mecânica 

newtoniana por si só - as três leis da mecânica e a lei da 

gravitação - não lhe dirá o que você verá no céu noturno. 
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Para derivar previsões empíricas da mecânica newtoniana, 

você precisa de uma série de hipóteses auxiliares sobre as 

posições, massas e velocidades relativas dos corpos 

celestes, incluindo a Terra. (Isto está relacionado com a tese 

de Duhem que, em geral, proposições-e teóricas de fato 

conjuntos de proposições teóricas - não podem ser 

conclusivamente falsificadas por observações 

experimentais, uma vez que elas apenas envolvem 

afirmações de observação em conjunção com hipóteses 

auxiliares. Então, quando algo dá errado, e as afirmações de 

observação que elas implicam se revelam falsas, temos duas 

opções intelectuais: modificar as proposições teóricas ou 

modificar as hipóteses auxiliares.  

A posição de Feyerabend é geralmente visto como 

filosofia radical da ciência, porque implica que a filosofia 

nunca será capaz de dar uma descrição completa da 

ciência. Implica que as prescrições da filosofia quanto ao 

modo de fazer ciência devem ser ignoradas pelos cientistas, 

se elas visarem o progresso da ciência. Para apoiar esta idéia 

de que regras metodológicas geralmente não contribuem 

para o sucesso científico, Feyerabend mostra que normas 

prescritivas da filosofia da ciência no período da revolução 

copernicana têm sido violadas durante este episódio 

da história das ciências. Ele chega a dizer que a aplicação 

dessas regras em tais situações teria impedido qualquer 

revolução científica. 

Feyerabend também ataca um dos critérios 

tradicionais de avaliação de teorias científicas, a de 

compatibilidade. Tenta mostrar que este imperativo de 

compatibilidade das novas teorias com as antigas dá uma 



- 67 - 

vantagem irracional às teorias já instituídas. Segundo ele, o 

fato de uma nova teoria ser compatível com outra que cubra 

o mesmo campo de pesquisa não aumenta de forma alguma 

sua validade.  

Feyerabend também fez uma crítica ao 

falsificacionismo popperiano. Ele objetou que nenhuma 

teoria interessante concordaria com todos os fatos. Isso 

contraria uma falsificação ingênua que significaria que 

qualquer teoria científica deveria ser rejeitada, desde que 

não fosse compatível com todos os fatos conhecidos. 

Feyerabend toma o exemplo da renormalização na 

mecânica quântica: “Este procedimento consiste em 

eliminar os resultados de certos cálculos e substituí-los por 

uma descrição do que é observado empiricamente”. Ele não 

diz que os cientistas não devem usar a renormalização ou 

qualquer hipótese ad hoc (Tentativa de reformular teorias 

refutadas). Pelo contrário, ele afirma que tais métodos são 

necessários para o progresso da ciência por várias razões. 

Uma delas é que o progresso da ciência é desigual. 

Feyerabend explica, por exemplo, que na época de Galileu, 

a ótica não explicava fenômenos que podiam ser 

observados por telescópios. Astrônomos que usaram 

observações de telescópios já usaram hipótesesad hoc até 

que possam justificar suas suposições através da teoria 

óptica. 

Em seu livro “The Dynamics of Science”, Larry 

Laudan desenvolve uma nova abordagem para o progresso 

científico, em termos de tradições de pesquisa. Ele quer, de 

fato, oferecer outra leitura do jogo científico cuja atividade 

principal é a resolução de problemas, criticando o 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9futabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renormalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope
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posicionamento de Kuhn e Lakatos. Laudan observa seis 

grandes deficiências na metodologia dos programas de 

pesquisa. Primeiro, ele acha que Lakatos oferece uma 

concepção empírica do progresso científico, da mesma 

forma que Thomas Kuhn, pelo fato de que Lakatos baseia o 

progresso na previsão de fatos não publicados. Esses fatos 

têm na intenção de Laudan, a intenção de demonstrar as 

investidas empíricas. Em segundo lugar, critica os tipos 

limitados de alterações permitidas pela metodologia 

programa de pesquisa. Para este fim, Laudan escreve que a 

única relação que permite a teoria de Lakatos é “a adição de 

uma nova premissa de semântica ou a reinterpretação de 

determinados termos da teoria anterior”.  

Laudan desferiu um golpe fatal em Lakatos quando 

disse que toda a metodologia lakatosiana ainda depende das 

noções tarskiana e popperiana de conteúdo e lógica 

empírica. É a comparação de conteúdos empíricos que 

determina o progresso em Lakatos. Então, provavelmente 

seguindo as críticas já feitas por Feyerabend, Laudan afirma 

que, em Lakatos, a aceitação de teorias não é racional; 

implicando a ausência de uma conexão interna entre uma 

teoria do progresso científico e uma teoria da aceitação 

racional. A fraqueza de Lakatos reside na afirmação de que 

o acúmulo de anomalias não tem impacto na avaliação de 

um programa de pesquisa. Laudan relata que a história da 

ciência desmente tal maneira de proceder.  

Essas críticas certamente parecem bem 

fundamentadas. Além disso, Lakatos fala de uma relação 

dialética entre as duas formas de heurística, mas ele não 

especifica os termos dessa relação. No entanto, é nessa 
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relação que a maior parte da atividade científica é 

executada. Além disso, levando as críticas ao extremo, 

Lakatos lê Popper para se adaptar às suas novas teses. A 

sofisticada versão do falsificacionismo metodológico é uma 

invenção puramente lakatosiana no sistema de Popper. Esta 

versão não é realmente diferente da metodologia dos 

programas de pesquisa científica. 

Defensor do liberalismo normativo e do pluralismo 

teórico, Lakatos é mais consciente do que Popper e Kuhn 

da complexidade, da diversidade do real, do mundo e dos 

vários métodos de abordar essa realidade. Assim, ele 

adverte contra qualquer dogmatismo que tenda a 

estabelecer um princípio metodológico como uma norma de 

racionalidade. As alegações e o poder explicativo de cada 

metodologia devem ser avaliados na crítica, mas permanece 

óbvio que não há um critério universal de 

racionalidade. Assim, podemos concluir que não há 

verdades reveladas nas ciências. O universo, ou um 

fenômeno do universo, terá primeiro que organizar o 

aspecto conceitual e o aspecto teórico, e convencer-se de 

que oferece apenas uma explicação e não a explicação desse 

fenômeno.  

Depois desse breve percurso sobre os principais 

filósofos das ciências e suas respectivas correntes de 

pensamento, o que configurou a epistemologia 

contemporânea soma levados a nos questionarmos 

novamente sobre os problemas fundamentais que 

envolveram o homem na sua dinâmica de compreensão da 

realidade. Às perguntas levantadas pelo problema da 

ciência implica em questões éticas imprescindíveis, pois 
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colocam em questão os problemas que afetam nossa 

sociedade em sua conjectura produtiva e científica. Trata-

se de perguntar sobre o rumo das ciências na vida do 

homem e do planeta. Sem esse olhar axiológico para às 

ciências, iremos apenas reproduzir teorias em detrimento de 

interesses que extrapolam a reflexão teórica e caminham 

para enveredas ideológicas que abandonam o problema 

essencial da ciência, que é o problema do ser. Do único ser 

que é capaz de perguntar sobre si mesmo, o problema do 

homem. 

Pensar a ciência é pensar o problema do homem, é 

pensar sobre o “ser” na era da ciência e da técnica. E para 

concluirmos essa concisa análise, invocamos a 

problemática do ser citando as palavras de Martin 

Heidegger no início da sua obra máxima, “Ser e Tempo”: 

“Embora nosso tempo se arrogue o progresso de afirmar 

novamente a ‘metafísica’, a questão aqui evocada caiu no 

esquecimento (…). A questão referida não é, na verdade, 

uma questão qualquer. Foi ela que deu fôlego às pesquisas 

de Platão e Aristóteles para depois emudecer como questão 

temática de uma real investigação. O que ambos 

conquistaram manteve-se, em muitas distorções e 

‘recauchutagens”, até à Lógica de Hegel.” 

 

3.1 A Questão da Técnica 

 

Compreender a relação entre ciência e técnica é na 

história do pensamento uma atitude ambivalente. Embora a 

técnica seja conclamada na incidência científica moderna, 

o problema exige um horizonte histórico. Nessa 
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perspectiva, devemos traçar uma linearidade histórica para 

compreender o caráter essencial entre ciência e técnica. 

Registros antropológicos confirmam que os restos 

fossilizados no estágio humano dos hominídeos mostram 

possíveis contatos com instrumento por ele fabricados. 

Levi-Strauus no livro “Tristes Tropiques” nos alerta que a 

técnica é tão antiga quanto à própria humanidade, existindo 

desde as sociedades mais simples até as mais complexas. 

Segundo Ortega Y Gasset numa série de artigos 

denominado de “Meditacion de la Tecnica”, esse estágio 

primitivo da técnica é caracterizado pelo o que o autor 

chama de “técnica do acaso”: a ideia de que os instrumentos 

fabricados pelos primeiros humanos aproximam-se do 

mundo natural, o que fazia da técnica não um ato privativo, 

mas adaptável ao ambiente e utilizado por todos os 

membros de um mesmo clã.  

Segundo Ortega o dinamismo da técnica só é 

possível porque o pensamento humano desenvolve-se em 

torno do simbólico: processo de adequação no qual nossa 

mente interpõe conceitos sobre os objetos apreendidos 

pelos sentidos, tendo sua incidência imediata na utilização 

da palavra e da linguagem. Esse movimento da linguagem 

possibilita ao homem extrapolar os elementos da natureza 

para inserir-se no mundo do conhecimento (ciência). A 

passagem da pedra lascada para a pedra polida exige um 

aprimoramento do conhecimento, e, conseqüentemente, 

uma transformação nos instrumentos. Nesse estágio, o 

instrumento não é dado pelo acaso, mas instalado por um 

desenvolvimento técnico. Ortega Y Gasset entende esse 

estágio como o da “Técnica do artesanato”, em que a 
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técnica passa a ser transmitida e aperfeiçoada nos seus 

instrumentos de uma geração para a outra. Entretanto, o 

percurso que aproxima “Técnica” e “Ciência” terá sua 

gênese no pensamento filosófico e sua primazia no 

surgimento da ciência moderna. Devemos no reportar ao 

conceito filosófico clássico de técnica (téchne) para em 

seguida impetrarmos na ciência moderna, e, por 

conseguinte, refletirmos os impasses éticos que o problema 

aqui elencado nos suscita.     

Dependendo do contexto do significado e da 

tradição filosófica, o termo “Técnica” aparece em 

diferentes grafias latinizadas: “Texnh”, “techne”, “techné”, 

“techné” e “techne”, conseqüência do processo histórico 

promovido pela cultura grega. As modificações, ampliações 

e manifestações de seu conteúdo e sentido foram 

promovidas por aquisições romanas antigas e novas 

interpretações na era cristã, e em parte pela tradição da 

Idade Média, e por influências de outras tradições culturais 

e em relevo. A expressão “Techne” aparece na Ilíada como 

produto da atividade dos chamados “tekton”, que segundo 

a mitologia representam os primeiros artesãos da 

humanidade. A princípio, na gênese grega, o termo não era 

aplicado ao conceito de fabricação, mas a um procedimento 

metodológico específico e em consonância com diversas 

atividades humanas, inclusive a atividade artística e a 

poesia.  

Entretanto, como reflexão sistemática, rigorosa, o 

conhecimento, surge na gênese grega, como algo 

específico. A primeira expressão de conhecimento 

sistêmico é o conhecimento filosófico, que surgiu 
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especificamente no século VI a.C na Grécia. No começo 

predominou certo dogmatismo, pois o conhecimento não 

constituía ele mesmo um problema. Supõe-se, 

simplesmente, a possibilidade do conhecimento e a 

realidade do contato entre sujeito e objeto. Ainda não se vê 

o conhecimento como reação ou inter-relação entre sujeito 

e objeto. Os pensadores pré-socráticos (os filósofos da 

Jônia, os eleáticos, Heráclito e Pitagóricos) confiavam 

plenamente na capacidade (de conhecer a verdade) da razão 

humana. Votaram-se totalmente para a natureza, para a 

“physis” (o Ser). Como problema, a relação entre 

conhecimento e “técnica” surge apenas com os sofistas.  

A vitória de Atenas sobre os persas, em 479 a.C., 

marca a consolidação da sua democracia. Dá-se valor à 

educação. A ágora – praça púbica – é o lugar onde se decide 

os assuntos de toda a “polis” (cidade). Para obter êxito nas 

assembléias, exigiam-se mestres das palavras. Surgem os 

sofistas ou sábios. Esses, na prática, não se interessam pela 

verdade absoluta e última. Dedicam-se às ciências humanas 

e práticas (no sentido clássico) como retórica, política e arte 

de discutir com êxito, que nessa acepção manifesta-se como 

“Techene”: técnicas para a arte do bem falar.  Até certo 

ponto, os sofistas professavam um relativismo mais ou 

menos acentuado, pois o mundo humano aparece-lhe como 

uma criação do próprio homem. Neste mundo não há um 

único princípio, mas apenas convenções. Protágoras, 

considerado o primeiro sofista, diz que “o homem é a 

medida de todas as coisas”. Ora, se o homem é a medida de 

todas as coisas, o conhecimento humano está limitado pelos 

sentidos, sempre variáveis e, se há algum acordo, este é 
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fruto de convenção e não conhecimento de uma suposta 

verdade absoluta. Da mesma maneira as formas de 

organização social e política são frutos de convenções 

resultantes de acordo com as circunstâncias e as 

conveniências. No sentido sofístico o pretensão da 

“técnica” não é a produção de objetos a partir da 

transformação da natureza, mas ao conhecimento retórico, 

capacidade de convencimento para exercer às realidade do 

mundo prático, compreendido pelos gregos como atividade 

política.  

Essa guinada antropológica operada pelos gregos, 

em especial no preceito délfico do “conhece-te a ti mesmo” 

posto por Sócrates, nos desloca da filosofia da natureza para 

o problema do homem. A “aretê” – virtude – torna-se um 

dos temas centrais do conhecimento. Essa mudança de eixo, 

em Patão, não significa nos orientarmos por uma ideia de 

ciência vinda da “doxa” (opinião) como no pensamento do 

sofistas, mas a necessidade de compreendermos os 

problemas humanos a partir de uma “episteme” 

(conhecimento). Alguns elementos da cultura grega ligado 

aos saberes populares, como a arte gnômica dita nas 

narrativas dos poetas, bem como o caráter religioso púbico 

e às práticas do orfismo, formaram o eixo espiritual 

necessário para o surgimento da “episteme”, e, 

consequentemente, o surgimento da própria filosofia. 

Com a reflexão sobre a singularidade da filosofia 

como atitude crítica, bem como a possibilidade do 

conhecimento, Patão abriu o caminho a um vasto conjunto 

de temas que constituem o domínio propriamente dito da 

sua aplicação. No diálogo “Menon”, na emblemática 
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passagem que o escravo descreve o teorema de Pitágoras 

sem nunca ter estudado matemática, o filósofo aponta uma 

ideia de conhecimento pré-estabelecido, ou seja, conhecer 

é rememorar, uma espécie de recordação que a alma 

contemplou no mundo das ideias, justificativa para sua 

teoria das ideias e o processo de metempsicose. De modo 

que o conhecimento técnico apenas reproduz a ciência 

verdadeira que se encontra no mundo das ideias.  

Na “Ética a Nicômaco”, Aristóteles afirma que entre 

as virtudes, temos a técnica (Techne) que é a virtude do 

“reto saber fazer”; o conhecimento científico (Episteme) 

que é o conhecimento imutável (Metafísica) e possível de 

ser demonstrável e comunicável mediante o ensino; a 

Prudência (Phronesis) que é a virtude do “saber agir”; o 

entendimento (Nous) que é responsável por aprender os 

primeiros princípios do conhecimento científico; e a 

sabedoria (Sophia) que envolve o existente entre o 

conhecimento científico e o entendimento. Uma questão a 

ser levantada é a quantidade de maneiras pela qual podemos 

encontrar a “techne”, que por sua vez acaba sendo traduzida 

como arte, habilidade, perícia e proficiência. A esta questão 

podemos encontrar sua importância ao realçar a 

necessidade de discutirmos o conceito de técnica. Para 

Aristóteles, a técnica não são as coisas que já existem ou 

que venham a existir por necessidade ou também por 

natureza, para ele, essas coisas já possuem a sua eficiência 

por si só. Aquilo que é fabricado passa a existir no criador 

e não no objeto. Portanto, a técnica seria a capacidade 

(sabedoria produtiva) de produzir algo de maneira 

raciocinada, logo, a técnica, não seria algo essencialmente 
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mecânico, possui propriedade intelectual. Essa concepção 

será absolvida pelo helenismo e em seguida pelo 

pensamento cristão, configurando uma apreensão da 

“técnica” que mantém o estatutos grego na abstração, com 

algumas modificações, e lança uma performance prática 

distinta da atividade de fabricação.  

O opúsculo cristão teve como expoente principal o 

pensamento de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. 

Na obra “Confissões” de Agostinho lemos o seguinte: “E 

dizer que os homens admirar as encostas das montanhas, os 

vastos fluxos do mar, as amplas correntes dos rios, a 

extensão do Oceano, o girar dos astros, e abandonam-se a 

si mesmo”. Para o filósofo de Hipona, o grande problema 

do conhecimento não é o cosmo, mas sim o do homem. A 

verdadeira sabedoria encontra-se na mente do próprio 

homem, é ulterior. Todavia, quem nos concede a 

capacidade dessa compreensão interior é a graça, a chamada 

teoria da iluminação. Nosso intelecto é iluminado por 

conhecimento divino que nos faz elucidar da mente o 

conhecimento de si e do mundo. Na expressão “Si fallor 

sum” (Se me engano é uma prova que sou), o autor perceber 

que o ceticismo e o ecletismo não são fontes seguras de 

conhecimento, pois eu nosso posso negar minha existência 

diante da compreensão dos fenômenos do mundo. A ciência 

é ulterior, a atividade instrumental liga-se ao aspecto 

prático e não ao fundamento teórico, como ocorrerá na 

ciência moderna. Tomás de Aquino considera um elemento 

que tornar-se-á essencial para ás relações existentes entre 

ciência e técnica na ciência moderna, que é  a sensação. 

Segundo o aquinate, da sensação, o intelecto abstrai a 



- 77 - 

individualidade das coisas, depurando-lhe a matéria. O 

resultado são as formas. Para explicar como se realiza essa 

operação, Tomás de Aquino retoma a versão Árabe do 

Aristotelismo, distinguindo o “intelecto possível”, que 

recebe dos sentidos as imagens das formas, que ainda se 

encontram como potência. 

Sustentou-se que a ciência moderna, isto é, o saber 

de caráter público, cooperativo e progressivo teria nascido 

primeiro com os artesãos superiores (No projeto 

iatroquímico de Paracelso registramos lições de anatomia – 

embora com dosagens de alquimia – a presença de 

açougueiros, que por ter domínio dos instrumentos 

operacionais – tornaram-se os primeiros cirurgiões da 

medicina moderna; além do exemplo do estudo do corpo, 

temos na engenharia nascente, os navegantes, engenheiros 

de fortificações, técnicos das oficinas de artilharia, 

agrimensores, artistas etc.) para depois fluir na 

transformação das artes liberais. Contra esta tese se disse 

que a ciência não foi feita pelos artesãos e engenheiros, mas 

justamente pelos cientistas, por Galileu, Kepler, Newton 

etc. Esta é a tese do historiador da ciência Alexandre Koyré, 

o qual sustentou que a nova balística não foi inventada por 

artilheiros, mas contra eles, e que Galileu não aprendeu sua 

profissão das pessoas que trabalhavam nos arsenais e nos 

canteiros de obras de Veneza, mas que ao contrário, ele 

ensinou a eles. E, de fato, não foram os técnicos do arsenal 

que criaram o princípio da inércia. As técnicas, os achados 

e os processos presentes no arsenal ajudaram na reflexão 

teórica da ciência moderna. Mas, podemos nos perguntar, 

quem fundou a ciência moderna? Segundo Koyré foram os 
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cientistas que criaram a ciência e não o artesão. Todavia, a 

ciência só foi possível porque encontrou na “técnica” meios 

instrumentais para o seu desenvolvimento.  

A ciência é obra dos cientistas. A ciência 

experimental convalida-se através dos experimentos. Estes 

se realizam mediante técnicas de teste resultantes de 

operações manuais e instrumentais com e sobre os objetos. 

A revolução científica é precisamente aquele processo 

histórico do qual decorre a ciência experimental, vale dizer, 

uma nova forma de saber, nova e diferente das abstrações 

intelectivas do pensamento clássico. A ciência moderna 

assim como se configurou ao fim da revolução científica, 

não é mais o saber das universidades, mas também não pode 

ser reduzida tão pouco à prática dos artesãos. Trata-se de 

um saber, que reunindo teoria e prática: por um lado leva as 

teorias ao contato com a realidade e as tornam públicas, 

controláveis, progressivas e fruto da colaboração, e, por 

outro lado, leva a técnica para dentro do conhecimento 

muitos achados das “artes mecânicas” e arsenais, 

conferindo a estas um status epistemológicos, tornando-se 

ciência metodológica.  

O modelo cartesiano e dados técnicos promovidos 

pela ciência moderna serão apreendidos pelo positivismo de 

Augut Comte e Staurt Mil como mote para pensarmos o 

progresso da humanidade, deslocando o eixo da “ciência 

pura” (a ciência sem a dimensão da sociabilidade, apenas 

orientando por teoria e prática) para o eixo das “Ciências 

sociais”, mostrando o entrelaçamento entre técnica, ciência, 

economia e política. Nesse estágio da relação entre ciência 

e técnica alguns autores viram que o problema traz na sua 
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essência uma reflexão axiológica. Nesse sentido tomares o 

conceito de “Tecnologia” e sua relação com a ciência no 

pensamento de Heidegger (Technologiebezogene Frage, 

tomaremos o texto a partir do alemão com a pretensão de 

alargar o conceito de técnica na versão de tecnologia) e 

Jurger Habermas (Técnica e ciência como ideologia).   

A preocupação de Heidegger com a tecnologia não 

se limita a seus escritos que são explicitamente dedicados a 

ela, e uma apreciação completa de suas visões sobre 

tecnologia requer alguma compreensão de como o 

problema da tecnologia se encaixa em seu projeto filosófico 

mais amplo e abordagem fenomenológica (Fenomenologia, 

para Heidegger, é um método que tenta deixar as coisas se 

mostrarem a seu próprio modo, e não vê-las 

antecipadamente através de uma lente técnica ou teórica). 

O argumento mais importante em “Ser e Tempo” – sua obra 

máxima -, que é relevante para o pensamento posterior de 

Heidegger sobre tecnologia é que atividades teóricas, como 

as ciências naturais, dependem de visões de tempo e espaço 

que estreitam a compreensão implícita em como lidamos 

com o mundo comum de ação e preocupação. Não podemos 

construir distância e direção significativas, ou entender as 

oportunidades de ação, a partir da compreensão neutra e 

matemática da ciência sobre espaço e tempo. De fato, essa 

visão científica desapegada e “objetiva” do mundo restringe 

nossa compreensão cotidiana. Nosso uso comum das coisas 

e nossas “relações de preocupação” dentro do mundo são 

caminhos para uma compreensão mais fundamental e mais 

verdadeira do homem e do ser do que as ciências fornecem. 

A ciência achata a riqueza da preocupação comum ao 
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colocar a ciência de volta ao domínio da experiência da qual 

ela se origina. 

Heidegger aplica essa compreensão da experiência 

em escritos posteriores que se concentram explicitamente 

na tecnologia, indo além da visão tradicional da tecnologia 

como máquinas e procedimentos técnicos. Em vez disso, 

ele tenta pensar na essência da tecnologia como uma 

maneira de encontrarmos entidades em geral, incluindo a 

natureza, a nós mesmos e, de fato, tudo. O trabalho mais 

influente de Heidegger sobre tecnologia é a palestra 

“Techologiebezogen e Frage” (A Questão Relacionada à 

Tecnologia), publicada em 1954, que foi uma versão 

revisada da segunda parte de uma série de palestras de 

quatro partes que ele proferiu em Bremen em 1949. 

Apresentando as palestras em Bremen, Heidegger observa 

que, por causa da tecnologia, “todas as distâncias no tempo 

e no espaço estão diminuindo” e ainda assim, a precipitação 

de todas as distâncias não traz proximidade; pois a 

proximidade não consiste em uma pequena distância. Nos 

tornamos quase incapazes de experimentar essa 

proximidade, muito menos de compreendê-la, porque todas 

as coisas se apresentam cada vez mais a nós como 

tecnológicas: nós as vemos e tratamos como aquilo que 

Heidegger chama de “reserva permanente”, fornece em 

uma despensa, por assim dizer, peças de estoque para ser 

ordenada e recrutada, montada e desmontada, montada e 

retirada. Tudo se aproxima de nós apenas como fonte de 

energia ou como algo que devemos organizar. Tratamos até 

mesmo as capacidades humanas como se fossem apenas 

meios para procedimentos tecnológicos, como quando um 
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trabalhador se torna apenas um instrumento de 

produção. Líderes e planejadores, juntamente com o resto 

de nós, são meros recursos humanos a serem arranjados, 

rearranjados e eliminados. Toda e qualquer coisa que se 

apresenta tecnologicamente perde sua independência e 

forma distintas.  

É claro que, se não houvesse uma saída para o 

pensamento tecnológico, o ponto de vista de Heidegger, por 

mais sofisticado que fosse, também estaria preso nele. Ele 

tenta mostrar uma saída - uma maneira de pensar em 

tecnologia que não é em si mesma atrelada à tecnologia. 

Isso nos leva a um reino que será familiar para aqueles que 

estão familiarizados com o trabalho de Heidegger sobre 

“ser”, a questão central em “Ser e Tempo” e um que 

também é proeminente em algumas das palestras de 

Bremen. O fenômeno básico que pertence ao ser é a 

verdade, ou “revelador”, que é o fenômeno que Heidegger 

apresenta em sua discussão em “A Questão Relacionada à 

Tecnologia”. As coisas podem se mostrar ou se revelar para 

nós de diferentes maneiras, e é atenção para isso, isso nos 

ajudará a reconhecer que a tecnologia é uma dessas formas, 

mas apenas uma. Outros tipos de revelação e atenção ao 

reino da verdade e do ser como tal nos permitirão 

“experimentar o tecnológico dentro de seus próprios 

limites”. 
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CAPÍTULO IV 

 

A LINGUAGEM COMO MEIO DE PESQUISA DO 

SABER E DO DESENVOLVIMENTO DO 

CONHECIMENTO 

 

Com o olhar atento naquilo que nos cercam seres 

que possuem movimentos e que não possuem movimentos 

e, mineral, vegetal e animal surge, portanto a inquirição: o 

que é o pensamento? Peritos que somos em dar respostas 

imediatas a questões como essa, afirmamos a priori, que a 

realidade são os fenômenos que se apresentam aos nossos 

sentidos. E como se a explica, então, a realidade que não se 

evidencia para nós? 

Na Grécia antiga, a mitologia era a forma que 

melhor explicava os fenômenos físicos e satisfazia a 

sociedade grega. Estendiam-se por todo o Mar Egeu, as 

regiões marítimas da Ásia menor, do Mar negro e do norte 

da África, além de terras na Itália, na Sicília e no sul da 

França.  

O pensamento mitológico grego data do século XXI 

ao VI A.C. Nasceu do desejo de assegurar a coesão social, 

para afugentar a insegurança e o medo. É uma percepção 

compreendida da realidade, ou seja, era uma forma do 

homem ficar situado no mundo em que vivia.   

Os filósofos gregos encontram na natureza algumas 

explicações dos fenômenos físicos e, assim, começa uma 

nova etapa do pensamento, baseado na experiência e na 

razão, procurava explicações naturais e não mais 
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explicações sobrenaturais. Começa, pois, o período da 

Physis e com ela vêm os primeiros filósofos. O primeiro 

filósofo conhecido na história é Tales de Mileto. Ele foi o 

primeiro a afirmar um princípio originário de todas as 

coisas e esse princípio seria a água.  

Os sofistas provocaram uma grande revolução 

antropológica, deslocando a “physis” para o homem.  

Sócrates introduz a essência do homem como 

“psyché”. Ele tinha como base resolver o problema do 

princípio e da “physis”. Uma frase muito conhecida é 

aquela que a alma leva ao conhecimento de si mesmo: 

“conhece-te a ti mesmo”. 

John Locke já diz que o homem é uma tabula rasa 

que se apodera do conhecimento com a experiência: 

Empirismo. Nas experiências como únicas (ou principais) 

formadoras das ideias, discordando, portanto, da noção de 

ideias inatas.  

Saber pensar e ter ideia de que posam mudar a forma 

do pensamento e da pesquisa é a essência do 

desenvolvimento e da capacidade do pensamento humano. 

Neste trabalho iremos destacar a forma do conhecimento e 

de sua apropriação. 

 

4.1 A apropriação do Conhecimento como Linguagem  

 

As formas do conhecimento e como chegar a ele, 

depende de sua apropriação. Se apropriando do objeto, 

podemos chegar ao conhecimento. Mas como se apropriar 

do objeto e chegar a luz do conhecimento? Aqui iremos 
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reformular dois métodos muito importantes e válidos para 

chegar ao conhecimento. Um a priore e o outro a postiriore. 

O método a priore parte do particular ou do 

princípio para o universal. Seguindo a linha de pensamento 

de Aristóteles o método a priore seria aquilo que é causa. 

O primeiro absolutamente, ou por natureza. Já o 

método a posteriore vai do efeito a conhecimento é uma 

apropriação intencional do objeto, ou seja, é a interpretação 

do conhecimento humano, sendo o ver um ato, o visto o 

objeto conhecido. Para se apropriar do conhecimento o 

sujeito tem uma relação com o objeto. O objeto é 

apreendido pelo sujeito. 

 

4.2 Conhecimento e Pesquisa  

 

A pesquisa como base autêntica de um 

desenvolvimento cognitivo seja no pensamento da 

atividade mental ou espiritual, indica qualquer atividade 

que usamos para o conhecimento das coisas quando nos 

apropriamos do conhecimento nossa atividade humana que 

é pensar faz um melhoramento do objeto pensado. 

Diferente dos animais que agem por extinto e sem 

melhoramento de sua atividade intelectual um exemplo é o 

João-de-barro, sempre irá fazer sua morada do mesmo 

aspecto que a milhares de anos vinham fazendo. O homem 

é capaz de se expressar e mudar as formas do objeto do 

conhecimento.  Para os sociólogos Peter L. Berger e 

Thomas Luckmann, “a expressividade humana é capaz de 

objetivações, isto é, manifestar-se em produtos da atividade 

humana que estão tanto a dispor dos produtores quanto dos 
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outros homens” (1985, p. 53). A expressão é sempre uma 

construção significativa realizada pelo sujeito em interação 

dialética com o mundo. Nessa óptica, Ludwig Wittgenstein, 

salienta que “a expressão pressupõe as formas de todas as 

proposições nas quais pode aparecer... e caracterizar uma 

forma e um conteúdo” (1968, p.65). 

Isso pode apenas aparecer em sua verdadeira luz 

quando se obtiver maior clareza sobre os conceitos de 

compreender, querer, dizer (meinen) e pensar. Pois se 

tornará bem claro o que pode nos levar a pensar que quem 

pronuncia uma frase e lhe dá significação (meint) ou a 

compreende realizar com isto um cálculo seguindo regras 

determinadas (WITTGENSTEIN, 1999, p.58). 

Essas regras determinadas são inerentes aos jogos 

de linguagem. A questão está, em como determinar as 

regras segundo a qual se joga, porque Gottlob Frege diz que 

“a linguagem mostra-se deficiente quando se trata de 

prevenir os erros do pensamento” (1983, p. 190). 

A respeito dessa questão, a sociologia, em sua 

preocupação diz que, 

 

Poder-se-ia dizer que a preocupação 

sociológica da “realidade” e do 

conhecimento [da mesma] situa-se de certa 

maneira à meia distância entre o homem da 

rua e do filósofo... o filósofo, por outro 

lado, é profissionalmente obrigado a não 

considerar nada como verdadeiro e a obter 

a máxima clareza com respeito ao status 

último daquilo que o homem dá a acreditar 

ser a realidade e o seu conhecimento. 

(BERGER, Peter L. e LUCKMANN, 

T.,1985, p. 12). 
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4.3 O Saber humano e sua capacidade de intervir 

 

O primeiro passo para indicar essa realidade é a 

linguagem como fala, que desencanta e fundamenta a 

realidade com um olhar atento naquilo que é. E a 

construção da realidade pela linguagem na tradição 

pragmático-linguística do pensar quer lançar esse olhar 

atento e crítico a esse fenômeno que é a linguagem 

enquanto tipificadora da realidade. 

Como fruir (estar na posse de) uma realidade 

constituída do ponto de vista lógico, quando nos 

encontramos ainda no fundo da caverna? Como lançar o 

olhar atento a esse fenômeno estando alheio à sua 

essência/existência afigurada pela linguagem se nos faltar o 

seu conceito? 

Ludwig Wittgenstein, em sua obra, Tractatus 

Logico-Philosophicus (1968), trata a realidade como 

nomes e coisas que podem ser ditos como signos, como 

expressão. Nas Investigações Filosóficas, já com suas 

ideias amadurecidas, Ludwig Wittgenstein, tem a 

apropriação desses signos, por assim dizer, 

paradigmáticos, pela subjetividade.  

Wittgenstein abandona a posição do Tractatus, que 

enfoca a linguagem como representação da realidade, 

entendida desde a metafísica do atomismo lógico, para  

explicá-lo, na etapa das investigações lógicas, como um 

produto da conduta humana, que deve interpretar-se 

gramaticalmente, isto é, desde a pragmática; como tal 

produto, os jogos de linguagem são partes de uma 

atividade humana e de uma forma de vida. A consciência 
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humana se apodera cognitivamente dos objetos que lhe são 

externos, e o sujeito cognocente lhes dá nomes. A 

transmissão desses nomes efetiva-se pela 

intersubjetividade: consenso entre indivíduos acerca da 

verdade de um enunciado fundamentado na tradição 

pragmástico-linguistica do pensar e na vida cotidiana. Não 

obstante, Martin Heidegger diz que, “se a linguagem falta 

toda ação, toda dimensão, na qual pode agir e atuar. 

Nisso a linguagem nunca é apenas a expressão do pensar, 

sentir e querer” (1969, p. 8).  

 

4.4 Saber e pensar, na linguagem e na pesquisa   

 

A compreensão hermenêutica da linguagem não é 

uma evidência nem muito menos um consenso. Ela deve 

galgar seu espaço num complexo labirinto de revisões que 

a retratam dos mais diversos modos. A pluralidade dos 

sentidos da linguagem não pode ser captada através de uma 

mera leitura científico-analítica. Para poder desabrochar 

esse leque indefinido de sentidos, temos de apelar para a 

dimensão hermenêutico-simbólica do ser humano e da 

sociedade.  

Para os sociólogos Peter L. Berger e Thomas 

Luckmann, “a expressividade humana é capaz de 

objetivações, isto é, manifestar-se em produtos da atividade 

humana que estão tanto a dispor dos produtores quanto dos 

outros homens” (1985, p. 53). A expressão é sempre uma 

construção significativa realizada pelo sujeito em interação 

dialética com o mundo. Nessa óptica, Ludwig Wittgenstein, 

salienta que “a expressão pressupõe as formas de todas as 
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proposições nas quais pode aparecer... e caracterizar uma 

forma e um conteúdo” (1968, p.65).   

A linguagem expressada na cultura é entendida 

como fundamento necessário para uma compreensão do 

comportamento do ser humano. Na linguagem o ser 

humano tem como ponto de partida a participação na vida 

social e através dela sua definição metódica. A cultura é 

formada pela comunicação e expressão, devemos procurar 

sentido no significado das coisas e dos acontecimentos. A 

interpretação vai além de textos prontos é uma vivência 

continua, ou seja uma hermenêutica. Heidegger diz que 

´´sentido é aquilo em se sustenta a compreensibilidade de 

alguma coisa (...), aquilo que se pode articular na abertura 

da compreensão`` ( 1995, p 208). A compreensão tem 

influência linguística de interpretação. 

A educação pós metafisica remente ao 

entendimento voltado a totalidade do ser. O ser humano não 

é simplesmente sua essência mas, sim, sua totalidade.          

 

Os sujeitos capazes de linguagem e ação só 

se constituem como indivíduos porque ao 

crescer como membros de uma particular 

comunidade de linguagem se introduzem 

no mundo da vida intersubjetivamente 

compartilhado. Nos processos 

comunicativos de formação se constituem 

e mantêm cooriginariamente a identidade 

do indivíduo e do coletivo (HABERMAS, 

1990, p. 151). 

 

Pela educação a educação e a cultura é um fator 

fundamental para o autodesenvolvimento numa relação 

intersubjetiva. Temos, assim, uma perspectiva   de interação 
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entre a teoria e a educação interdisciplinar. Neste sentido a 

linguagem torna o principal condutor do aprendizado.  

As ações podem ser coordenadas por um acordo 

mútuo ou por uma influência externa que permite a 

elaboração de normas ou regras de ação. Disso resultam os 

mecanismos de coordenação da ação, que se distinguem 

fundamentalmente pelo tipo de saber encarnado na ação e 

pelos diferentes usos que são feitos da própria linguagem. 

A ideia de sujeito e objeto entra em conflito com o 

pensamento filosófico, percebemos que a ideia de relação 

de sujeito e objeto não mais aquele tipo de apropriação que 

vimos anteriormente mas, sim um em complementando o 

outro fazendo parte de sua história.  Siebeneichler nos 

descreve a grande mudança de paradigma com a qual  

Habermas se defrontou: 

 

Vê-se confrontado com dois paradigmas 

possíveis: o da filosofia da consciência ou 

do sujeito e o da comunicação, ou seja, o 

paradigma do conhecimento de objetos e o 

paradigma do entendimento entre sujeitos 

capazes de falar e agir. O que define cada 

um destes paradigmas é sua relação com o 

sujeito cognoscente. No paradigma da 

filosofia da consciência, que serviu de 

moldura a Descartes, Spinoza, Leibniz, 

Kant, Schelling e Hegel, o sujeito é 

interpretado basicamente como dotado de 

capacidade de assumir um duplo enfoque 

com relação ao mundo dos objetos 

possíveis: o conhecimento de objetos e a 

dominação. [...]. No paradigma da 

comunicação proposto por ele o sujeito 

cognoscente não é mais definido 

exclusivamente como sendo aquele que se 
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relaciona com objetos para conhecê-los ou 

para agir através deles e dominá-los. Mas 

como aquele que, durante seu processo de 

desenvolvimento histórico, é obrigado a 

entender-se junto com outros sujeitos 

sobre o que pode significar o fato de 

“conhecer objetos” ou “agir através de 

objetos”, ou ainda “dominar objetos ou 

coisas” (SIEBENEICHLER, 1989, p. 61-

62). 

 

O sujeito não passa a conhecer isoladamente as 

coisas, ele participa dos conhecimentos das coisas e das 

ações que o conhecimento aprofunda. A educação parte do 

autoconhecimento baseado nos quatro princípios. O 

aprender a ser, compartilhar, fazer e a ser, esses são 

fundamentos que despertam curiosidade para pensar, 

buscar, entender e desvendar as questões existenciais do ser 

humano, e também a sua formação. Resgatar a 

transdiciplinaridade é poder dar um basta no protótipo da 

educação, trazendo inovações para a transmissão de 

conhecimentos desde o ensino infantil, assim, será possível 

preparar e encorajar as pessoas a manifestar seu ponto de 

vista com autonomia sobre tal situação que julgam ser boas 

ou ruins. 

‘’A principal meta da educação é criar homens que 

sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente 

repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam 

criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propões.’’ 

(Jean Piaget) 
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Trabalhar o contexto multidimensional das coisas é 

esquecer o modelo sistemático que predomina ainda hoje 

para formar seres humanos integrais, resgatar a dimensão 

humana completa. Dessa forma, permitindo ele pensar na 

sua capacidade máxima, assim, a educação será 

verdadeiramente um aspecto e um agente transformador da 

realidade dentro da sociedade atual. 

Trata a realidade como nomes e coisas que podem 

ser ditos como signos, como expressão. Nas Investigações 

Filosóficas, já com suas ideias amadurecidas, Ludwig 

Wittgenstein, tem a apropriação desses signos, por assim 

dizer, paradigmáticos, pela subjetividade. 

A transdiciplinalidade fundamentada na filosofia da 

linguagem trata-se da compreensão intelectual de um fato, 

de uma realidade que o modo de apreensão do 

conhecimento é demonstrado através da apropriação do 

objeto. Trata a realidade como nomes e coisas que podem 

ser ditos como signos, como expressão. Nas Investigações 

Filosóficas, já com suas ideias amadurecidas, Ludwig 

Wittgenstein, tem a apropriação desses signos, por assim 

dizer, paradigmáticos, pela subjetividade. 

A pesquisa desenvolve e facilita a apreensão do 

conhecimento como a linguagem que é emitida tanto saber, 

como em intervir as decisões tomadas e melhorar o 

desenvolvimento do conhecimento e da aprendizagem. 

Umas das ferramentas mais importantes no processo 

de intercomunicabilidade, portanto das próprias relações 

interpessoais consiste, exatamente, no uso normativo da 

linguagem. Através dela, sobretudo, podemos apreender e 

expandir nossos conhecimentos, numa interação onde os 
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aspectos da realidade desempenham um papel 

imprescindível, devido a semântica (significado) específica 

e própria de cada contexto social. Na Região Nordeste – 

especialmente em Alagoas – há, sem dúvida, uma riqueza 

muito grande daqueles aspectos tradicionais muito ligados 

ao modus vivendi do nosso povo, expressões estas que 

ganham sentido em diversas formas de exposição ligadas, 

sobretudo, ao campo da arte local e de outras manifestações 

culturais, nas quais encontramos sinais visíveis de uma 

verdadeira beleza e sabedoria. Esta, a sabedoria, tem sido 

contraposta e praticamente renegada àquilo que 

ultimamente detém o maior grau de credibilidade, ou seja, 

o conhecimento científico. 

Desse modo, gostaria de analisar algumas dessas 

manifestações locais a partir de uma visão mais integradora 

e, para isso, um dos fundamento a proposta de EDGAR 

MORIN, através da inteligência geral (l´intelligence 

générale), a qual tem encontrado grandes obstáculos por 

parte do conhecimento científico que, em linhas gerais, não 

confere credibilidade aos saberes tradicionais gerando, 

desse modo, uma evidente contradição, visto que estes, os 

saberes tradicionais, fazem uso da análise, ou seja, um dos 

critérios mais caros à ciência enquanto tal. Assim, o 

objetivo central dessa pesquisa consistirá em averiguar 

onde estão situadas as disjunções entre os saberes 

tradicionais e o saber propriamente acadêmico, o 

conhecimento tipicamente científico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A exploração das ideias transdisciplinares na 

filosofia e na educação nos parece bastante produtiva. 

Embora o termo clássico de disciplina liga-se aquilo que 

pertence ao discípulo a disciplinaridade tem sua gênese na 

relação mestre e aluno. O homem em a dedicação com a 

problemática do conhecimento ou epistemologia, fui com o 

passar do tempo desenvolvendo o método filosófico para 

facilitar o aprendizado e a interpretar sua comunicação com 

as pessoa e com o mundo. 

Transdiciplinaridade é uma abordagem cientifica 

que visa a unidade do conhecimento. Procurando estimular 

uma nova compreensão da realidae articulando elementos 

que possam através das disciplinas explicar a compreensão 

das complexidades disciplinares. 

A transdisciplinaridade invoca um sistema múltiplo 

de vários níveis disciplinares que, ao conjugarem-se em 

múltiplos objetivos, visam um mesmo fim. No paradigma 

transdisciplinar o plano que se edifica encontrar-se no 

mesmo plano linguístico, isto é, encontram-se as zonas 

permeáveis entre disciplinas, a nível epistêmico, e assim, 

em um só texto construído em conjuntos, é possível refletir 

a realidade a partir de diversos prismas. As disciplinas 

extrapolam-se, na medida em que se veem obrigadas numa 

simbiose disciplinar permanente. “O que muda de 

substantivo neste plano é a construção de um único domínio 

linguístico, a parti da identificação de zonas de não 

resistência epistémica entre as disciplinas, bem como do 

foco dado pela temática, com o qual se faz a observação do 
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objetivo. Como resultado deste modo de produção temos 

um único texto, capas de refletir a multidimensionalidade 

da realidade. Este modo exige também a cooperação e a 

coordenação entre as disciplinas, mas com o objetivo de 

transcendê-las” (Silva, 1999, p.5). Portanto, como vemos, 

neste paradigma transdisciplinar, encontra-se várias 

implicações epistêmica, desde o sujeito transdisciplinar ao 

objetivo transdisciplinar e também ao modelo 

transdisciplinar da realidade. A transdisciplinaridade é uma 

atitude de base epistemológica que visa a unificação, uma 

“integra subjetividade” em relação ao conhecer e ao 

conhecimento. 

Para associar os princípios antagônicos da ordem e 

desordem, acrescentando o princípio da ordem para que a 

complexidade seja organizada com a subjetividade do 

conhecimento é preciso que dentro da transdiciplinaridade 

seja uma organização de ideia de pensamento, significando 

assim que o próprio sistema são complexo. 

Assim, faz-se mister perguntar sobre a natureza 

mesma da pesquisa: em que consiste a tarefa da “pesquisa”? 

O que “persegue” exatamente o pesquisador? Como 

relacionar a atividade pesquisadora com a realidade, a 

verdade, o saber, em última instância, a vida humana? 

Evidentemente pesquisamos a verdade, porém não 

uma verdade de nossas afirmações, senão a verdade da 

realidade mesma. É a verdade pela qual chamamos o real, 

realidade verdadeira (die wahre Wirklichkeit). É uma 

verdade de muitos modos: física, química, matemática, 

biológica, astronômica, mental, social, histórica, filosófica, 

etc. 
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Porém, como se pesquisa esta realidade verdadeira? 

A pesquisa da realidade verdadeira não consiste numa mera 

ocupação com a mesma. Certamente é uma ocupação, mas 

não é uma mera ocupação. É muito mais: é uma dedicação. 

Pesquisar é dedicar-se à realidade verdadeira. Dedicar 

significa mostrar algo com uma força especial de. E 

tratando-se da dedicação intelectual, esta força consiste em 

configurar nossa mente segundo a explicitação da realidade 

e, ademais, oferecer aquilo que nos é apresentado à 

apreciação dos demais. “Dedicação é fazer que a realidade 

verdadeira configure nossas mentes. Viver 

intelectivamente, segundo esta configuração, seria aquilo 

que se convencionou em chamar-se profissão. O 

pesquisador professa a realidade verdadeira.” (ZUBIRI, 

1982, tradução nossa). 

Em síntese, pesquisar sobre o que é ser real, é uma 

tarefa muito difícil. Por isto, dizia PLATÃO a um jovem 

amigo principiante em filosofia: “É belo e divino ímpeto 

ardente que te lança a buscar a origem das coisas. Adestra-

te nesses exercícios que, na aparência, não servem para 

nada, ao qual o vulgo chama de palavrório abstrato, 

enquanto o corpo suportar. Do contrário, a verdade te 

escapará das mãos.” (PLAT. PARM. 135d).  PLATÃO se 

dedicou a este esforço durante toda sua longa vida. 

Algumas vezes se sentia desanimado. Numa certa ocasião 

escreveu: “apeireka ta onta skopon” (fiquei desmaiado 

perscrutando a realidade). 

Somente assumindo os critérios próprios que a 

pesquisa exige de cada agente investigador e/ou 

pesquisador, se pode visualizar a ampliação dos 
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conhecimentos – sejam eles científicos ou tradicionais – por 

um lado e, por outro, identificar as lacunas inerentes ao 

processo como tal. Além do mais, é a pesquisa que 

possibilita aquelas ferramentas indispensáveis, com as 

quais podemos propor mudanças necessárias na realidade, 

englobando todas aquelas dimensões que são inerentes a 

condição própria do ser humano – em sua coletividade e 

singularidade – e, sobretudo, aquela dimensão que nos 

envolve a todos, ou seja, a nossa dimensão política. 

A linguagem torna-se a principal ponte que liga a 

sabedoria humana ao conhecimento universal, fazendo com 

a comunicação seja transdisciplinar. Na filosofia da 

linguagem a comunicação é o fator fundamental para a 

proposta do conhecimento. Pela linguagem o homem é 

capaz de ir além de seu próprio conhecimento e ir em busca 

de conhecimento que seja comunicável, que tenha outra 

forma de pensar.   

Nas Investigações Filosóficas, já com suas ideias 

amadurecidas, Ludwig Wittgenstein, tem a apropriação 

desses signos, por assim dizer, paradigmáticos, pela 

subjetividade.  

Wittgenstein abandona a posição do Tractatus, que 

enfoca a linguagem como representação da realidade, 

entendida desde a metafísica do atomismo lógico, para 

explicá-lo, na etapa das investigações lógicas, como um 

produto da conduta humana, que deve interpretar-se 

gramaticalmente, isto é, desde a pragmática; como tal 

produto, os jogos de linguagem são partes de uma atividade 

humana e de uma forma de vida. 
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A compreensão hermenêutica da linguagem não é 

uma evidência nem muito menos um consenso. Ela deve 

galgar seu espaço num complexo labirinto de revisões que 

a retratam dos mais diversos modos. A pluralidade dos 

sentidos da linguagem não pode ser captada através de uma 

mera leitura científico-analítica. Para poder desabrochar 

esse leque indefinido de sentidos, temos de apelar para a 

dimensão hermenêutico-simbólica do ser humano e da 

sociedade.  
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