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RESUMO 

 

DO NASCIMENTO ROCHA, Maristela. A responsabilidade da escola na 

descolonização do conhecimento: encontrando os significados de ‘transmissão cultural’ 

e ‘voz do sujeito’ para o nosso tempo. 2018. 183 f. Tese (Doutorado em 2018) – Tese 

(Doutorado em 2018) – Instituto de Física, ao Instituto de Química, ao Instituto de 

Biociências e à Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Versão original.  

 

Esta tese enfrenta uma dificuldade tradicional da pesquisa em Educação, que é a de associar 

a cultura que já existe anteriormente ao sujeito e o seu direito de se apropriar dela de 

maneira não dogmática. Essa dificuldade tem sido acompanhada de dicotomias que nos 

levam ora a centralizar o currículo no sujeito - o que tende a suprimir o papel de transmissão 

cultural da escola -, ora no conhecimento como um fim em si mesmo, o que tende a silenciar 

a voz do sujeito. Ao identificar que as soluções propostas atualmente pelas filosofias 

liberais fazem uma falsa inclusão do sujeito, reivindicamos propostas que o incluam de fato 

- propostas éticas. Nossa principal hipótese é a de que este problema educacional carrega 

problemas filosóficos em torno do conceito de ‘conhecimento’ e nos propomos a dissolvê-

lo através da desnaturalização do que estamos acostumados a chamar de ‘conhecimento’ e 

de uma posterior redefinição do papel fundamental da escola em diálogo com diferentes 

filosofias da educação. Para desnaturalizar o conhecimento, realizamos uma terapia 

wittgensteiniana da linguagem no contexto da física com o intuito de dissolver as 

dicotomias levantadas e de colher argumentos para o debate geral a respeito do papel da 

escola. A terapia é realizada através da análise pragmática da linguagem utilizada nos textos 

de Newton e das criações marginais feitas a partir de sua mecânica pelos físicos André 

Assis, Julio Garavito e Ernst Mach. Esta metodologia de trabalho reflete a própria natureza 

da dificuldade, que é a de associação entre ‘universal’ e ‘particular’. O diálogo nos levou a 

redefinir o significado de ‘transmissão cultural’ e de ‘voz do sujeito’ de acordo com as 

necessidades do nosso tempo e com as limitações epistemológicas dos conteúdos que 

escolhemos para compor o currículo escolar, nos auxiliando a escapar a dificuldade inicial 

e a construir critérios éticos e epistemológicos para a redefinição do papel da escola. A 

partir dos novos significados, defendemos um papel fundamental da escola em nosso 

tempo: o de descolonizar o conhecimento. Em outras palavras, a escola, que muitas vezes 

é considerada como não responsável pela solução de problemas sociais, possui, sim, a 

grande responsabilidade na libertação das mentes colonizadas, e assim, a de auxiliar na 



 

 

 

 

retirada do conhecimento do controle de poucos através da desmistificação da imagem de 

mundo que o suporta. Essa tarefa só pode ser realizada pela escola pública, única instituição 

obrigatória para todos e que é consagrada por sua estreita conexão ao conhecimento.  

 

Palavras-chave: Transmissão Cultural. Voz do sujeito. Papel da Escola. Wittgenstein. 

Descolonização.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DO NASCIMENTO ROCHA, Maristela. The school’s responsibility in the 

decolonization of knowledge: finding the meanings for ‘cultural transmission’ and 

‘subject’s voice’ for our time. 2018. 183 p. Thesis (PhD of Science Education) – Instituto 

de Física, ao Instituto de Química, ao Instituto de Biociências e à Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Original version. 

 

This thesis faces a traditional difficulty of the educational research, which is that of 

transmitting the pre-existing culture and maintaining the subject’s right to share it in a non-

dogmatic way. This difficulty is usually accompanied of dichotomies that have led us to 

either centralize the curriculum on the subject - which tends to suppress the school’s role 

of transmitting culture, or either on the knowledge as an end in itself, which, in its turn, 

tends to suppress the subject’s voice. After identifying that the current solutions proposed 

by liberal philosophies make a false inclusion of the subject in the curriculum, we claim for 

proposals that in fact include him (ethical proposals). Our main hypothesis is that this 

educational problem is founded on philosophical ones, and therefore we propose to dissolve 

it through the denaturalization of what we are used to call ‘knowledge’ followed by a 

redefinition of the role of school in dialogue with different philosophies of education. In 

order to denaturalize knowledge, we perform a Wittgensteinian therapy of language in the 

context of physics with the aim both of dissolving the philosophical dichotomies and of 

collecting arguments for the general debate about the role of school. The therapy is 

performed through a pragmatic analysis of the language used by Newton and marginal 

creations from his mechanics made by the physicists André Assis, Julio Garavito and Ernst 

Mach. This methodology reflects the very nature of the difficulty, which is that of 

connecting ‘universal’ and ‘particular’. The dialogue led us to redefine the meaning of 

‘cultural transmission’ and ‘the voice of the subject’ in accordance both to the needs of our 

time and to the epistemological limitations of the content we choose to compose the school 

curriculum - which allowed us to escape the initial difficulty and to construct ethical and 

epistemological criteria to redefine the role of school. Based on the new meanings, we were 

able to redefine the role of school in a way that fits better our current condition: the role of 

decolonizing knowledge. In other words, contrary to what one thinks, the school has 

responsibility in the solving of social problems when it is related to the freeing of colonized 

minds, and in this way, it is responsible for contributing to the removal of knowledge from 

the hands of groups in control by demystifying it through disclosing the world-picture that 



 

 

 

 

gives support to it. This task can only be performed by the public school, the only 

compulsory institution for all and known for its close connection to knowledge.  

 

Keywords: Cultural transmission. Subject’s voice. Role of school. Wittgenstein. 

Decolonization.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese é escrita com ódio e com esperança ao mesmo tempo: uma maneira que 

encontrei de lutar contra algumas ideias que me empurraram desde criança. É na junção destes 

dois sentimentos que aprendi a viver sem medo e sem vergonha, embora estes voltem para mim 

de vez em quando. Se eu não os incentivasse, esta tese seria medrosa e expressada no modo da 

cultura dominante. Eu estaria aqui inventando que a física me trouxe o desejo de investigar o 

mundo, que desde criança os livros de física me interessavam, que eu desmontava eletrônicos 

para ver como eles funcionavam, que eu gostava de filmes de ficção científica, que eu ficava 

olhando para o céu e tentando fazer minhas próprias teorias sobre as estrelas, que em certa 

viagem quando eu observava as ondas do mar eu queria saber como as marés são formadas, que 

na escola eu fiz um experimento que marcou a minha vida e me inspirou a fazer física ou que 

eu queria acompanhar as últimas notícias científicas. Não, eu nunca fiz nada disso na minha 

infância ou adolescência e ainda hoje não vejo graça nesse modo de falar sobre as coisas.  

Eu não tinha livros quando eu era criança. Apenas a Bíblia. Li meu primeiro livro aos 

15 anos, Capitães da Areia. Eu nunca tinha pensado em olhar para o céu procurando estrelas. 

Talvez porque na favela ninguém olhe para o céu a não ser quando tem fogos de artifício. Talvez 

porque os barracos vizinhos já me chamavam atenção suficiente com as vozes e com o som do 

funk. Talvez porque eu não enxergue direito. O rádio e TV que eu tinha em casa não poderiam 

ser desmontados sob nenhuma hipótese, por motivos óbvios. Eu acho que vi o mar pela primeira 

vez aos 21 anos, e talvez o centro de São Paulo na mesma época. No ensino fundamental e 

médio, com algumas poucas exceções, e com alta miopia, eu só copiava da lousa. Eu me lembro 

que eu queria ser professora porque eu odiava quase todos os meus professores e porque eu 

queria encontrar uma maneira de fazer melhor do que eles (um sonho inocente). Eu também 

queria ser professora porque eu sabia que eu teria algum trabalho fixo e poderia comprar as 

frutas que eu tinha vontade de comer e ter óculos que não fossem remendados com durex ou 

doados pelos diretores da escola. Provavelmente me tornei professora de física porque essa foi 

uma das poucas oportunidades que me apareceram. 

De alguma maneira, algo me dizia que desejos tais como casar com vestido de noiva, 

fazer festas caras, ter uma casa legal, viajar, comer em restaurantes, ter carros e roupas de marca, 

comer bem no café da manhã, ter empregada, andar de salto alto, conhecer os filmes e músicas 

que todo mundo deveria conhecer, ter sonhos ou celulares de último modelo não eram para 

mim, mas apenas para aqueles que eu e minha mãe sempre chamamos de “eles”. De certa 

maneira, esses desejos estão conectados com as justificativas que “eles” dão para se interessar 
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por física. E ainda hoje, com exceção da casa legal, de viajar e do bom café da manhã, eu ainda 

acho que muitos desses desejos só pertencem a “eles” e não a mim. Eu sempre pensei isso, mas 

quando eu comecei a ir para a escola, para o trabalho e para a universidade, eu também sabia 

que eu deveria me comportar como se eu quisesse aquelas coisas que “eles” querem caso eu 

quisesse ocupar os lugares que “eles” ocupam – ou pelo menos eu deveria omitir quem eu era 

de verdade.  

Eu escondia que morava na favela. Eu não tinha vergonha disso quando eu estava 

sozinha, mas as pessoas sempre me diziam que era melhor não falar sobre isso porque era algo 

muito pessoal e não iriam me dar respeito. Minha mãe concordava. Eu fingia que entendia boa 

parte das conversas sobre as marcas dos carros, sobre as viagens, sobre os livros de literatura, 

sobre os lugares que todos conheciam na minha própria cidade e no meu país, sobre os “First- 

World Problems”, sobre os fenômenos físicos que todos com certeza já viram em seus 

cotidianos. Eu não entendia muito bem porque eu não sabia daquelas coisas, mas eu sabia que 

eu não precisava realmente saber delas para estar naqueles lugares. Eu precisava apenas fingir 

que sabia. E eu conseguia identificar perfeitamente aqueles que fingiam comigo, mas aqueles 

que não fingiam não conseguiam nos identificar, eu acho. Eu tentava não falar com sotaque 

piauiense e nem com o “mano” da periferia. E hoje eu imagino que ser branca com cabelo liso 

tenha ajudado na camuflagem. O problema disso tudo é que eu fingia tanto que comecei a ter 

vergonha de mim mesma de verdade, e começava a pensar que apenas as ideias “deles” é que 

eram valiosas e eu nunca as entenderia porque eu nunca seria como “eles”. Os lugares diferentes 

que eu ocupava me diziam sutilmente que eu não os merecia, que eu não deveria estar neles – 

e as vezes eles ainda hoje dizem isso.  

Essa sequência de fingimentos me seguiram pela graduação, mestrado e doutorado. Ao 

longo dos anos, no entanto, eu comecei a me libertar de quase todos eles, pouco a pouco. Não 

é que hoje eu não precise mais fingir, mas eu consigo ser autêntica na maioria dos momentos. 

Consigo me defender na linguagem “deles”. No contato e na constante sensação de falta de 

identificação com “eles” eu fui desenvolvendo esse mecanismo de defesa e luta que chamo de 

“ódio misturado com esperança”. E é mantê-lo vivo que me faz lutar a cada dia contra as coisas 

odiadas, que me faz tentar não silenciar-me e não ter vergonha de mim mesma.  

Eu odiava meu falecido pai por tudo o que ele fez com minha mãe, comigo e com meu 

irmão. E agora odeio todo o machismo no mundo - e no meio acadêmico. Eu odeio quando 

minhas experiências não servem para aqueles que estudam minhas experiências. Eu odeio ter 

trabalhado tanto e não ter conseguido uma casa para a minha mãe. Eu odeio a pena que sentem 

por mim. Eu odeio quando as pessoas querem impressionar as outras com sua erudição e com 



23 

 

 

o falar de detalhes difíceis de memorizar. Eu odeio quando não praticam suas próprias teorias. 

Eu odeio quando as pessoas escondem os seus verdadeiros pensamentos em suas tentativas de 

dominação dos outros. Eu odeio quando as pessoas apresentam suas ideias de maneira complexa 

ou aparentemente objetiva, procurando retirar suas próprias fraquezas. Eu odeio quando as 

pessoas apresentam ideias dos outros como se fossem suas. Eu odeio que em minhas 

experiências em grupos de pesquisa, tanto no Brasil quanto no exterior, boa parte das pessoas 

que fazem pesquisa em educação são “eles”. Eu odeio que “eles” pensem, na prática e não na 

teoria, que o restante do mundo é inferior. Eu odeio que isso aconteça entre pesquisadores na 

área de Educação, no Brasil e no exterior. E odeio que o restante do mundo pense o mesmo de 

si mesmo, após tanto fingimento. Eu odeio que exista isso de “nós” e “eles”. Odiar é buscar 

maneiras de escapar.  

De alguma maneira, estar marginalizada me possibilitou escapar de um mundo já tido 

como naturalizado. Quando se está do lado de lá, mesmo que não se fale na maneira aceita pelos 

estudiosos, todos “nós” desenvolvemos uma intuição da violência que nos é feita. Nos calamos 

porque sabemos da nossa falta de poder, e fingimos. Algumas pessoas são autênticas demais 

para fingir e acabam sofrendo mais por tentar outros caminhos. Eu sou parte do grupo medroso 

que queria fingir para sobreviver. Porém, eu aprendi a não me apropriar do que “eles” me 

ofereciam da maneira que eles queriam. Eu apenas fingia que o fazia, mas quando eu estava 

sozinha, eu inventava minha própria maneira de usar aquilo que me era oferecido. Eu utilizava 

a minha experiência marginalizada para selecionar o que valia a pena e o que não – e no fundo, 

eu acho que todo mundo como eu tenta fazer isso secretamente. De alguma maneira, minha 

experiência me ensinou a ver que tem algo errado em boa parte das coisas que “eles” desejam. 

Eu aprendi a ser autora da minha própria utopia e a enxergar os problemas nas utopias “deles” 

quando elas silenciam a dos outros. Eu acredito que nós, exatamente por sermos privados de 

muitas coisas, desenvolvemos maneiras alternativas de viver e pensar que podem ensinar 

também muitas coisas valiosas a “eles”. 

E sim, eu gosto muito da física. Mas, não daquela que tentaram me ensinar. Eu gosto da 

física que eu reconstruí ao longo dessa trajetória. Eu gosto do lado crítico da física que me levou 

para a filosofia. Eu gosto da física que me ajudou a entender que “eles” funcionam fisicamente 

como eu. Eu gosto da física que me ajudou a relativizar as coisas – a partir de diferentes 

referenciais. Eu gosto da física que me faz ver que muitas teorias filosóficas tentam se parecer 

com ela porque tem medo de não serem consideradas científicas. Eu gosto da física que me 

mostra os lugares do mundo que foram escondidos de mim. Eu gosto da ideia de ver as coisas 

como se elas fossem formas geométricas e também gosto de poder voltar às suas formas reais. 
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Eu gosto da física que explica porque eu não enxergo direito. Eu também gosto de poder 

conseguir enganar a “eles” com a física “padrão” quando eu preciso dar aula por dinheiro em 

algum cursinho pré-vestibular ou escola internacional. Eu acho que todos tem o direito de 

encontrar sua própria física, assim como de saber enganar para sobreviver.  

Infelizmente, me parece que a maioria das pessoas como eu não participam de nenhuma 

dessas duas físicas, e boa parte das que o fazem, participam apenas daquela que ajuda a 

sobreviver. Estas, tem seu direito como autores de cultura negados. Essa tese é uma maneira de 

recuperar essa autoria. Desejo que todos que queiram possam utilizar a física para expandir, à 

sua própria maneira, sua visão de mundo e se libertar dos desejos que lhes obrigam a ter. E com 

isso, eu penso contribuir para acabar com as opressões sutis no mundo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Normalmente os problemas da educação científica estão em torno de como, por quê 

e o quê ensinar dentro de um corpo de conhecimento. A maneira como essas questões são 

respondidas varia tanto quanto variam as funções que se dão para a escola, as 

epistemologias das ciências e as teorias de aprendizagem. No entanto, o que parece 

permanecer fixo na maioria delas é aquilo que estamos acostumados a chamar de 

conhecimento. Este é um assunto que geralmente está fora de questão (Barcellos, 2013; 

Jenkins, 2009; Ramsuram, 2005). O conhecimento está lá, produzido pelos cientistas e à 

nossa disposição. Cabe a nós apenas descobrir maneiras de melhor transferi-lo, selecioná-

lo, aplicá-lo, transpô-lo, mediá-lo, integrá-lo e de contar sua história. Mas o conhecimento 

mesmo é considerado um dado. Esta tese é, nesse sentido, uma tentativa de lembrar que 

este conhecimento que recebemos, da maneira que recebemos, com as prioridades e formas 

que nos foram impostas – sejam elas presentes nos sagrados livros didáticos ou na tradição 

de uma instituição – pode ser desnaturalizado. Essa é uma necessidade urgente não apenas 

para o ensino em ciências, mas para a educação como um todo. Ou pelo menos esta é a 

principal hipótese desta tese.  

 É uma necessidade urgente porque o conhecimento, por sua aparência de objetivo, 

universal e finalizado, parece causar confusão em muita gente. Embora o ideal positivista 

já tenha sido ultrapassado e cada proposta educacional do nosso tempo faça questão de 

enfatizar que o conhecimento é humano, dependente da cultura e da história; é na prática 

das nossas aulas de ciências que sabemos qual será o bom e velho conhecimento que deverá 

estar correto na avaliação final (Bencze, 2000; Taber, 2016) – mesmo se as estratégias 

forem de caráter participativo, freirianas, vygotskianas ou com conteúdo da história e da 

filosofia da ciência. É difícil entender como todas essas inclusões e modificações tornam o 

conhecimento histórico e humano para o sujeito se no final das contas todos nós sabemos 

previamente o quê e como ele tem que saber. Pode até ser que o conhecimento passe a ser 

visto como histórico e humano em um meta-nível de compreensão, mas é uma história e 

uma humanidade às quais o sujeito não pertence. Ele parece estar autorizado a participar 

das estratégias de ensino para se alcançar o conhecimento, mas nunca do próprio 

conhecimento, que é tratado como se tivesse uma existência independente. Afinal, primeira 

lei de Newton é primeira lei de Newton, não é? 
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 Essa situação se mostra ainda mais estranha quando se olha da escala mais geral das 

filosofias e teorias educacionais. Se no ensino de ciências estamos mais próximos do que 

se considera ‘conhecimento’ e acostumados com os nossos cânones, e ainda tentamos criar 

critérios para fazer seleções internas que ressoem mais com as pedagogias que escolhemos, 

nas teorias e filosofias educacionais a distância ao conhecimento parece que o torna ainda 

mais semelhante a um objeto acabado, tal como uma mesa. Investiga-se quem o produz e 

quem o distribui, discute-se se ele deve ser transferido ou construído; o chamam de bem 

comum, de posse, de aquisição. Será que o conhecimento sempre pode ser considerado 

como um dado sem que isso influencie os rumos das discussões educacionais? 

 Essa maneira de falar sobre o conhecimento, que termina por separar objetividade 

de subjetividade, apesar das pedagogias e filosofias da ciência que superam essa separação, 

parece revelar confusões de raízes filosóficas profundas em torno do próprio conceito de 

conhecimento. E estas confusões não são inofensivas, mas tem perturbado os nossos ideais 

educacionais. Chamamos de “confusões” porque não se trata de dizer que não sabemos o 

que é conhecimento e nem que desconhecemos sua natureza e história, mas sim de que há 

ainda uma imagem de conhecimento específica que nos mantém hipnotizados, levando-nos 

a aplicar o conceito de conhecimento de maneira que contradiz nossas teorias sobre ele.  

 Para demonstrar o impacto de uma imagem fixa de conhecimento na educação, e as 

contribuições que a sua desnaturalização pode trazer, concentramos nossa tese na chamada 

‘crise da transmissão cultural’ (Dussel, 2009). No primeiro capítulo, fazemos uma revisão 

em torno dos debates a seu respeito e mostramos que a maneira como eles ocorrem, bem 

como as recentes soluções que vem sendo propostas, indicam a existência de confusões 

filosóficas em torno do conhecimento pela constante falsa inclusão que se faz dos sujeitos 

- a despeito das epistemologias que são utilizadas nos discursos educacionais. Em outras 

palavras, essa revisão justifica que um problema educacional clássico, o de associar, de 

maneira não dogmática, o sujeito e a cultura pré-existente a ele, é um problema com raízes 

filosóficas em torno do que se considera ‘conhecimento’.  

Justificamos ainda que tais confusões parecem se sustentar na manutenção de uma 

imagem fixa de conhecimento, o que se torna mais evidente quando olhamos para os 

contextos educacionais locais. Assim, a revisão do primeiro capítulo também é feita no 

campo da educação científica, o que nos leva a supor que a origem dessa imagem fixa de 

conhecimento, presente nos discursos educacionais gerais, está na força de tradições 

escolares locais. Isso parece estar refletido na maneira como as pesquisas educacionais em 



27 

 

 

torno de disciplinas específicas se apropriam das filosofias da educação e teorias 

curriculares, principalmente com relação às discussões a respeito do papel da escola. Nesse 

sentido, essa tese também é uma maneira de mostrar a necessidade de diálogo entre as 

filosofias e teorias da educação e a prática das disciplinas específicas, ou ainda, de mostrar 

que a última também tem algo a dizer sobre as teorizações educacionais em um plano mais 

geral.  

No segundo capítulo nos apropriamos da segunda fase de pensamento de Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951) para analisar mais profundamente a imagem de conhecimento 

que nos mantém presos e especificar as confusões que a acompanham. Em trabalhos 

anteriores fazemos resgates mais detalhados e apresentações sistemáticas dos conceitos 

centrais de suas obras (Rocha, 2015; Rocha e Gurgel, 2017). Contudo, para esta tese, 

interessou-nos mais a apropriação de sua forma terapêutica de trabalho, que busca dissolver 

confusões que têm origem na linguagem. Para Wittgenstein, a filosofia não tem o papel de 

criar teorias ou descobrir aquilo que está encoberto, mas deve ser uma atividade que 

descreve o uso da linguagem de maneira panorâmica, o que ele chama de terapia, e que 

serviria tanto para identificar possíveis imagens que nos prendem, como abrir caminhos 

para outras possíveis. Essas descrições de linguagem tem uma função crítica e ética, e ao 

mesmo tempo não destrutiva, uma vez que possibilita a dissolução de problemas e abre 

caminhos que antes não podiam ser pensados pela força da imagem que nos prendia. 

Assim, voltamos aos discursos educacionais gerais do capítulo primeiro para 

descrever a maneira como o conceito de conhecimento é aplicado e mostramos de forma 

mais detalhada como eles carregam uma imagem de conhecimento fixa. Neste mesmo 

capítulo, escolhemos a física como contexto educacional específico e descrevemos as 

aplicações de alguns conceitos fundamentais da mecânica clássica, quais sejam, ‘espaço’, 

‘movimento’, ‘aceleração’, ‘velocidade’, ‘força’ e ‘inércia’. A disciplina de física foi 

escolhida pela própria especialidade da autora desta tese, e a mecânica clássica por ser uma 

teoria de grande tradição no ensino de ciências, e que por isso, deve possuir uma influência 

significativa na maneira como se olha para o conhecimento da física, bem como para o 

conhecimento em geral, tendo em vista o impacto que a mecânica de Newton teve, 

historicamente, na formação de ideias positivistas sobre o conhecimento e sobre a razão 

humana (Condé, 2004). Ainda, a escolha por conceitos fundamentais se baseia na própria 

metodologia de trabalho desta tese, que ao olhar para o conhecimento como sendo parte de 

uma linguagem, procurará estabelecer os conceitos preparatórios para se fazer uso dela.  
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Procuramos mostrar como estes conceitos estão associados a imagens fixas de sua 

aplicação e como estas criam dicotomias em torno dos conceitos de conhecimento, 

racionalidade, compreensão, subjetividade e objetividade. Tais confusões não se 

apresentam no nível do discurso presente nas teorias educacionais, mas no nível da 

pragmática, ou seja, no nível no qual estes conceitos são aplicados em práticas de ensino e 

aprendizagem. Aqui, confirma-se que uma mesma imagem nos mantém cativos a despeito 

das mudanças que fazemos em nossas propostas curriculares e dos nossos diferentes 

discursos sobre o conhecimento. É em contraste a essa imagem que o capítulo seguinte é 

desenhado. 

No terceiro capítulo nos propomos a dissolver os problemas filosóficos 

identificados através da desnaturalização da imagem de conhecimento identificada no 

capítulo anterior. Para tanto, nos apropriamos novamente da filosofia de Wittgenstein para 

realizar uma terapia da linguagem da física. Nesse sentido, fazemos uma análise local 

semelhante à do capítulo anterior, mas desta vez procuramos os contextos em que os 

conceitos físicos sejam utilizados antes de terem passado pelo processo histórico de seleção 

que encontramos nos livros didáticos ou apresentados como produto final do trabalho dos 

físicos. Isso significa que analisamos esses conceitos tal como eles foram aplicados por 

Newton quando este de fato os usava em suas práticas científicas. Analisamos também as 

fronteiras desses conceitos através de sua análise na linguagem de cientistas “marginais”, 

a saber, do brasileiro André Assis (1962 -), do austríaco Ernst Mach (1938 – 1916) e do 

colombiano Garavito Armero (1865 – 1920).  

Esta análise mostra que o conhecimento pode ter diferentes imagens e funções, bem 

como que há dimensões dos conceitos que não foram selecionadas como parte do que 

tradicionalmente chamamos de conhecimento escolar, e que, no entanto, são necessárias 

para uma formação autônoma e crítica deles. Ela também mostra que os diferentes estilos 

desses cientistas os autorizam a deixar suas marcas de maneiras bastante personalizadas 

nos mesmos conceitos e como a objetividade do conhecimento apenas se sustenta em 

contraste com estes estilos. Por último, faz-se uma discussão sobre como as confusões 

apresentadas no capítulo anterior podem ser dissolvidas quando consideramos a pragmática 

da linguagem científica.  

De posse da dissolução dos problemas filosóficos, no quarto capítulo voltamos ao 

problema educacional inicial para refletir sobre como esses esclarecimentos podem 

iluminá-lo. Neste ponto, a tensão entre conhecimento e sujeito está dissolvida e somos 
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levados à redefinir a função fundamental da escola para, assim, poder dissolver o problema 

educacional, que deixa de ter sentido de ser. Aqui, apresenta-se o diálogo ocorrido durante 

o processo de pesquisa com alguns autores que refletiram sobre a função da escola em 

relação ao conhecimento, sempre considerando seus argumentos em conjunto com o que a 

terapia realizada no capítulo anterior tem a dizer.  

É importante destacar que os autores que fazem parte desse diálogo, que serão 

apresentados apenas no decorrer do quarto capítulo, foram escolhidos de acordo com as 

contribuições que eles podem oferecer ao problema educacional, bem como refletem a 

trajetória individual da autora desta tese. Em outras palavras, esse diálogo é uma tentativa 

de tornar pública as experiências pessoais da autora, quando ela se depara com diferentes 

filosofias da educação que lhe foram oferecidas em sua trajetória dentro da universidade.  

Desse diálogo conclui-se que ‘transmissão cultural’ não significa o mesmo que 

‘transmissão de conhecimento’ e que se quisermos de fato incluir o sujeito e ao mesmo 

tempo manter a função de transmissão cultural da escola, esta deve ser interpretada como 

o lugar onde há o espaço para que cada um possa criar seu próprio estilo de compreensão e 

pensamento dentro de uma área de estudo, de maneira que pode e deve variar daquele 

praticado tradicionalmente - e que a este deve resistir.  

Isso é equivalente a dizer que a escola só será de responsabilidade social e trabalhará 

em favor da democracia quando esta puder, de fato, fazer com que os sujeitos se 

reconheçam como também capazes de produzir cultura. Isso se dará não pelo foco no 

aprendizado do conhecimento enquanto produto, mas pelo acesso à própria imagem de 

mundo que é capaz de criar aquele conhecimento, que é mais poderosa do que ele. E esse 

acesso é o que permitirá ao sujeito ser o autor da expansão ou modificação de sua própria 

visão de mundo. A essa função fundamental da escola chamamos de descolonização do 

conhecimento, seguindo as tendências atuais que apontam para a necessidade de retirarmos 

o peso dos hábitos, formas e modos de falar impostos pelos colonizadores do passado 

(Pinar, 2015; Marin, 2009; Boaventura, 2008; Gruenewald, 2003). Daí que utilizar o 

conhecimento produzido por outros, numa educação de qualidade, não deverá nunca ser 

equivalente à ter o mesmo estilo daqueles que o criaram. Isso trará implicações para a 

seleção interna de conhecimento dentro das disciplinas, que está longe de se referir apenas 

à seleção dos produtos de ciência, mas também à seleção das dimensões intersubjetivas as 

quais este pode se conectar.  
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Por último, consideramos importante deixar o leitor ciente de que esta tese não 

segue os padrões tradicionais de investigação e escrita, nos quais metodologia, referencial 

teórico e resultados estão bem separados por capítulos. Essa divisão a tornaria impossível, 

uma vez que ela se constrói com base no diálogo entre diferentes contextos educacionais 

globais e locais, bem como constrói sua metodologia “no caminho”. Essa é a principal 

característica de nossa metodologia geral de pesquisa, porque seguimos uma abordagem 

Wittgensteiniana que se concentra na especificidade do problema a ser tratado de uma 

maneira ética e crítica, e que, portanto, não se pretende teórica. Assim, não podemos 

considerar a filosofia de Wittgenstein como um referencial teórico no sentido tradicional 

do termo, mas sim como uma atividade terapêutica que nos auxilia a escapar determinados 

labirintos linguísticos. Em outras palavras, não temos uma teoria que fundamente esta tese, 

mas apenas uma metodologia de trabalho que nos auxilia a escapar de confusões que 

surgem a partir da manutenção de certas tradições. No entanto, ao nos vermos livres de 

certas confusões, terminamos por ver, com mais clareza, outras saídas para os problemas 

que enfrentamos.  
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2 UM PROBLEMA EDUCACIONAL COM RAÍZES FILOSÓFICAS 

 

 O objetivo deste capítulo é fazer uma revisão que explora as discussões em torno 

da crise da transmissão cultural com o intuito de justificar a hipótese de pesquisa. Esta 

discussão é descrita de maneira a indicar que a contradição entre sujeitos que negociam 

livremente entre si e uma estrutura de conhecimento que existe previamente - uma das 

principais questões educacionais atuais - constitui um problema educacional com raízes 

filosóficas. Isso será indicado pelas constantes tentativas de consideração do sujeito, por 

meio da inclusão de sua cultura e necessidades sociais, que parecem levar, 

contraditoriamente, à sua falsa inclusão, apesar do avanço no conhecimento teórico sobre 

como o sujeito se integra ao conhecimento. Essa falsa inclusão se dá ora porque essas 

tentativas não levam os sujeitos a ultrapassarem suas experiências cotidianas, ora porque 

todo o trabalho educativo parece ter se tornado uma espécie de engenharia que tem como 

resultado ideias previamente estabelecidas. Queremos, sobretudo, argumentar que 

considerar as particularidades dos sujeitos, seus conhecimentos alternativos, seus 

problemas cotidianos ou fazer atividades participativas não é equivalente a incluí-lo 

enquanto sujeito que tem voz em sua aprendizagem e no currículo, e que isso se mostra 

pelos problemas gerados tanto no contexto do ensino de ciências como no da educação em 

geral. Concluímos argumentando que as recentes tentativas de inclusão do sujeito nos 

levam à ideia de que essa tensão ainda existe não por falta de pedagogias ou epistemologias 

adequadas, mas porque há problemas filosóficos em torno do conceito de conhecimento 

que precisam ser dissolvidos.  

 

2.1 A CRISE DA TRANSMISSÃO CULTURAL E A FALSA INCLUSÃO DO SUJEITO 

 

As mudanças observadas nas últimas décadas, tanto na pesquisa em sala de aula 

como no desenvolvimento curricular, apontam para uma preocupação do ensino de ciências 

com o seu próprio papel na construção de uma sociedade mais democrática, justa e 

respeitosa das diferenças (Strieder e Kawamura, 2017; Saviani, 2013; Christensen & 

Fensham, 2012; Aikenhead, 2007; Cachapuz et al., 2005; Jenkins, 1994; Osborne & Barton, 

1998). Apesar de ainda haver um debate entre um currículo centrado nos aspectos internos 

das disciplinas e outro em relações externas entre ciência e sociedade (DeBoer, 2000; 

Gaskell, 2002; Roberts, 2007), a própria maneira de apresentar essas visões já indica a 
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preferência atual por um currículo mais voltado para as questões sociais, culturais e de 

identidade. Essa tendência é claramente observada nos crescentes estudos sobre questões 

sóciocientíficas, no movimento CTS2, na inserção de conteúdos de história e filosofia da 

ciência para o ensino e aprendizagem de conceitos e de natureza da ciência (Aikenhead, 

2007), e na maneira como a alfabetização científica é atualmente organizada sob três eixos: 

compreensão das relações entre ciência e sociedade, compreensão da natureza da ciência e 

de fatores éticos e políticos envolvidos na prática científica e a compreensão básica de 

termos e conceitos científicos fundamentais (Sasseron & Carvalho, 2011). Nesse sentido, 

a formação de um cidadão crítico das questões do seu tempo, autônomo e capaz de tomar 

decisões relacionadas a questões sóciocientíficas tornou-se o objetivo do ensino de ciências 

– o objetivo da ‘alfabetização científica’ (Bybee, 1997; Roberts, 2007; Yore & Treagust, 

2006).  

Esse movimento do ensino de ciências está longe de ser isolado, mas acompanha as 

críticas que há décadas são feitas ao currículo humanista tradicional. Este, que estava 

inicialmente pensado para a educação das elites, teve seu ideal enfraquecido quando passou 

por processos de democratização e inclusão, mostrando-se cada vez mais incapaz de 

oferecer uma formação de qualidade, seja para o trabalho, para a realização pessoal ou para 

a ascensão social (Dussel, 2009). Ao contrário, os macro estudos sociais da Educação, 

realizados por sociólogos como Pierre Bourdieu (1974), Basil Bernstein (1986, 1992), 

Michael Young (1971), Bowles e Gintis (1975), entre outros, durante o conhecido 

movimento da ‘Nova Sociologia da Educação’ na década de 70 (Silva, 1999; Forquin, 

1993), destituíram o caráter neutro da escola e mostraram seu papel na legitimação do poder 

de grupos dominantes por meio da seleção e hierarquização do conhecimento, do 

aprendizado de hábitos, símbolos e maneiras de ser particulares de alguns grupos, da 

exclusão de culturas e conhecimentos de culturas não-dominantes e da formação de 

identidades  que favorecem a manutenção das relações de poder existentes (Forquin, 1993; 

Osborne & Barton, 1998). Esses elementos, que não são muitas vezes percebidos no 

currículo formal de uma escola, mas que formam os sujeitos tanto quanto os conteúdos 

explícitos, passaram a ser estudados sob o título de ‘currículo oculto’ e ganharam destaque 

na compreensão e denúncia do caráter ‘reprodutor’ da escola (Bernstein, 1977; Bourdieu e 

Passeron, 1970; Apple, 1989, 2004, 2002; Apple and King, 1977; Giroux, 1979, McLaren, 

1989).  

                                                           
2 Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
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Há ainda outra dimensão dessa crítica, mais relacionada aos processos de ensino e 

aprendizagem, que aparece com o surgimento de pedagogias progressistas e construtivistas, 

tendo John Dewey (1859-1952) como representante das primeiras, e Jean Piaget (1896-

1980) e Lev Vygotsky (1896-1934) das segundas. Essas pedagogias colocaram o sujeito 

como centro do processo de aprendizagem, priorizaram a sua participação e autonomia, 

bem como procuraram considerar suas experiências prévias - em contraste com o estilo 

tradicional que se baseava principalmente na memorização, obediência e na centralidade 

do professor (DeBoer, 1991). Tais características entraram em boa ressonância com as 

críticas da sociologia da educação ao currículo humanista tradicional e passaram a 

influenciar reformas curriculares tanto no Brasil (Moreira, 1990) como no exterior (Young, 

2011).  

Por outro lado, o fato de que a escola sempre precisa estar conectada à questão do 

conhecimento faz com que essas críticas também venham acompanhadas de uma terceira 

dimensão – a epistemológica. Se antes as práticas educativas de ciências eram 

principalmente realizadas com base em uma lógica mais técnica e em uma epistemologia 

mais positivista, hoje, são epistemologias mais relativistas, progressistas e construtivistas 

que sustentam a maioria das tendências curriculares (Pinar, 2007; Aikenhead, 2007; Young, 

2011; Matthews, 2012). É porque o conhecimento passou a ser visto como um produto 

humano e social que passamos a modificar nossas práticas de ensino e aprendizagem, 

tornando-as mais participativas; bem como buscado entender as relações entre ciência e 

sociedade que, para além de uma dominação técnica da natureza, revelam a influência da 

ciência nas relações entre os homens, na distribuição de poder e nos problemas sociais.  

Apesar dos avanços que cada uma dessas dimensões foi capaz de trazer, o problema 

é que as mudanças geradas não necessariamente tem nos levado pelo caminho desejado. A 

preocupação com as diferenças, com a voz e a autonomia dos sujeitos, com a conexão à 

suas vidas e com a mudança social tem levado à uma divisão severa entre uma escola para 

ricos e outra para pobres (Libâneo, 2012; Goodson, 2007; Muller, 2000). Os filhos dos 

ricos, que parecem não precisar de atenção quanto às suas subjetividades e culturas - pois 

já as tem bastante seguras - continuam tendo acesso ao conhecimento abstrato e tradicional, 

aprendendo as técnicas que depois lhe manterão em suas posições sociais, desenvolvendo 

suas habilidades de pensamento abstrato, lógico e racional. A escola dos pobres, por outro 

lado, não os tem deixado ultrapassar o limite de suas experiências cotidianas. O foco na 

participação, nos problemas e conhecimentos locais, na alegria, na descoberta e na 
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construção de conhecimento a partir do cotidiano parece estar conduzindo a um ensino de 

baixa complexidade cognitiva e ameaçando a identidade dos professores e alunos - para 

não falar na contribuição para o aumento da desigualdade social, uma vez que o 

conhecimento é um capital cultural extremamente necessário na sociedade do 

conhecimento (Young, 2011; Libâneo, 2012). Assim, o conhecimento tem ganhado um 

papel cada vez mais secundário, sem nenhum valor em si mesmo (Biesta, 2010), 

ameaçando a própria função fundamental da escola, a de transmissão cultural (Baker, 

2015; Dussel, 2009; Moore e Muller, 1999; Forquin, 1993). 

Essa tendência de esvaziamento de conteúdo não deixa de se mostrar visível no 

ensino de ciências. O foco nas questões sociais e no indivíduo tem trazido consigo cada vez 

mais o pressuposto de que o conhecimento científico teórico e sistematizado não é tão 

necessário para cumprir os objetivos do ensino de ciências (Aikenhead, 2007). A tendência 

atual é a de fazer uma seleção de conteúdos de ciências de maneira utilitarista, em que os 

conceitos são selecionados na medida em que possam ser utilizados para algum fim 

externo, como na aplicação de uma situação cotidiana, de um problema sóciocientífico ou 

de uma situação de tomada de decisão. Os trabalhos que procuram desenvolver habilidades 

como argumentação e pensamento crítico possuem uma abordagem mais voltada para a 

estrutura de um discurso a ser aprendido do que para o conhecimento que o poderia 

constituir - numa tentativa de formar habilidades que posteriormente possam ser 

transferidas para outros contextos. São exemplos dessa tendência a atual pesquisa em 

relevância (Aikenhead, 2007), a abordagem temática (Delizoicov, Angotti e Pernambuco, 

2002), o ensino por competências e habilidades (Ricardo, 2010) e ensino de argumentação 

(Sasseron & Carvalho, 2011). Enquanto os dois primeiros selecionam conteúdos para 

determinadas finalidades, os dois últimos se preocupam mais com a forma e estrutura do 

que com o conhecimento envolvido. Aqui, não se trata de dizer que essas abordagens não 

possuem sua importância, mas sim de chamar a atenção para a posição que o conhecimento 

adquire nelas.  

Além disso, é reconhecido que as atividades de argumentação parecem estar 

contribuindo pouco para o aprendizado de conceitos científicos (Jones, 2012; Ogan-

Bekiroglu e Eskin, 2012; Sadler e Dawson, 2012; Larrain, Howe and Freire, 2017; Faize, 

Husain and Nisar, 2017) e que boa parte das questões sóciocientíficas requerem mais 

conhecimentos sobre ciências do que de ciências (Christensen & Fensham, 2012). Por outro 

lado, o ensino de natureza da ciência tem tido dificuldades para evitar que suas práticas não 
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se transformem em práticas de memorização e doutrinamento de verdades sobre a ciência 

(Martins, 2015; Irzik e Nola, 2011; Allchin, 2011; Matthews, 2011; Rocha e Gurgel; 2017) 

– o que contradiz as justificativas para sua inclusão no ensino de ciências e contribui para 

o esvaziamento do conhecimento científico na medida em que dialogam cada vez menos 

com ele. 

Muitas são as críticas a essa tendência de minimizar a importância do conhecimento 

e as consequências do uso de epistemologias construtivistas e progressistas (Muller, 2000; 

Biesta, 2005, 2010). Os principais argumentos vão na direção de filosofias liberais da 

educação, como as encontradas em Paul Hirst e Richard Peters (1970), que defendem a 

necessidade do desenvolvimento cognitivo e intelectual do sujeito e a construção de uma 

cultura comum, o que é deixado de lado quando não se dá a devida prioridade ao 

conhecimento conceitual e teórico - mas que seria um requisito para se ter autonomia, 

pensar de maneira crítica e inovadora e para o diálogo entre as culturas.  

Outro argumento é a dificuldade de compreender como pedagogias progressistas e 

construtivistas podem se conectar à sistemas de conhecimento que existem previamente ao 

sujeito que o aprende. Matthews (1998), ao tecer uma crítica ao construtivismo, se 

pergunta: “se o conhecimento não pode ser transmitido, e se o conhecimento deve ser uma 

questão de construção pessoal, então, como as crianças chegam ao conhecimento de 

esquemas conceituais complexos que levaram centenas de anos para serem construídos 

pelas melhores mentes?” (p. 8, tradução livre). Hadzigeorgiou (2015), por outro lado, 

critica a ideia de educação científica para a ação sócio-política por minimizar o papel do 

conhecimento científico e desconsiderar suas dimensões pessoais e estéticas, o que por si 

só deveria ser valorizado para que se aprendam novas ferramentas para ver o mundo. Por 

último, Deng (2015) afirma que o foco nas questões de identidade, gênero, cultura, entre 

outros, resultou que “a teoria curricular contemporânea tenha pouco a dizer sobre como o 

conhecimento deve ser selecionado, organizado e transformado em conteúdo curricular 

para ensinar e aprender” (p. 724, tradução livre).  

 Parece ser evidente que as tentativas de dar um papel central para o sujeito tanto 

no currículo como nas práticas de ensino e aprendizagem indicam uma tensão entre 

conhecimento e sujeito. Em outras palavras, parece que o conhecimento abstrato e teórico 

é uma estrutura fixa na qual dificilmente se enxerga um lugar para o sujeito, e priorizar um 

parece resultar na automática exclusão do outro. No entanto, se levarmos em consideração 

que os argumentos que defendem ambos os lados dessa tensão não podem ser ignorados, 
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faz-se necessário encontrar maneiras de superá-la (Moreira, 2008; Young e Muller, 2016). 

Por isso, Libâneo (2016) se pergunta “de que forma as condições sociais de vida dos alunos 

e suas práticas socioculturais podem ser incluídas no trabalho com os conteúdos científicos, 

fazendo o caminho de vai e vem entre os conceitos cotidianos e os conceitos científicos?” 

(p. 59).  

As propostas para a recuperação da transmissão cultural atuais tem conciliado 

conhecimento e sujeito por meio de uma filosofia liberal renovada, que coloca a 

transmissão de conhecimento como principal função da escola, incluindo as 

reinvindicações das críticas ao currículo humanista clássico nas pedagogias que levam a 

um determinado conhecimento. Michel Young e colaboradores (Young, 2013, 2010, 2007; 

Young e Muller, 2016, 2013; Baker, 2015) recuperam a tradição liberal e a esta associa as 

necessidades em torno do sujeito através da diferenciação entre currículo e pedagogia. O 

currículo, centrado no conhecimento, deve dizer qual é o conhecimento que deve ser 

adquirido em cada disciplina de modo a gerar o desenvolvimento cognitivo. A pedagogia, 

por outro lado, deve ser entendida como aquela que conecta o sujeito ao conhecimento 

levando em consideração sua cultura, realidades e personalidades – o que dependeria de 

cada professor e turma em particular, mas que levaria todos a formar a base necessária para 

o processo de iniciação em uma determinada disciplina.  

Dessa forma, Young recupera o papel de transmissão cultural da escola e faz uma 

defesa radical do conhecimento, que apesar de ter sido produzido por ‘poderosos’, também 

é ‘poderoso’, no sentido de que possui grande poder explicativo da realidade. Trata-se de 

um conhecimento testado e criticado por comunidades que possui uma longa história. Para 

ele, o papel central da escola não é o de resolver problemas sociais, mas priorizar a 

transferência de conhecimento como um fim da escola em si mesmo. Essa seria uma 

necessidade não apenas para recuperar o papel de transmissão cultural, mas também a 

autoridade do professor enquanto representante de uma disciplina, a identidade do aluno 

enquanto iniciado a ela, bem como contribuir para diminuir a desigualdade de capital 

cultural observada entre as famílias dos ricos e dos pobres na sociedade do conhecimento: 

No entanto, por seu foco unidimensional em quem tem o poder para definir o 

currículo, esta tradição negligenciou o quanto algumas formas de conhecimento 

dão maior poder do que outras aos que têm acesso a elas, independentemente da 

origem social dos produtores desse conhecimento. O foco no ‘conhecimento dos 

poderosos’, a despeito de seus pontos fortes, quase inevitavelmente desloca a 

análise daquilo que se passa na escola para o que está ocorrendo com a 

distribuição de poder na sociedade em geral e oferece pouco aos professores e 

aos movimentos sociais que buscam uma abordagem mais equitativa do 

currículo. (Young, 2013, p. 230) 
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Para Young e colaboradores não se deve ignorar o fato de que ter uma escola 

diferente para os ricos e pobres exclui os últimos da sociedade do conhecimento e contribui 

para manter as desigualdades econômicas e sociais. Na sociedade do conhecimento, aqueles 

que não possuem o seu bem principal não podem participar dela como cidadãos, não podem 

alcançar a evolução do pensamento e o desenvolvimento intelectual da nossa era, não 

podem ocupar posições de muito valor e não podem comunicar seus problemas numa 

linguagem comum. Por isso, Young argumenta sobre a importância de se responder à 

pergunta: qual é a função da escola? E, para ele, a transmissão cultural é essencial e não 

pode ser deixada de lado em nome de nenhum utilitarismo relacionado aos problemas 

sociais que enfrentamos atualmente.  

Daí que a função da escola deva ser necessariamente a de partilhar o bem comum, 

entendido como o conhecimento das disciplinas, construído pelo homem ao longo de sua 

história. O conhecimento produzido pelas disciplinas, por ser objetivo, constitui uma 

cultura coletiva que é capaz de criar um espaço que transcende as fronteiras entre os grupos 

humanos (Young, 2013; Forquin, 1993). Assim, Young (2013) conclui que “a teoria do 

currículo e, portanto, o próprio currículo precisa partir não do aluno como um aprendiz, 

mas sim do direito ou do acesso do aluno ao conhecimento” (p. 231).  

Nesse contexto, as experiências dos indivíduos, suas personalidades e culturas 

devem atuar como meio através do qual instrumentos psicológicos ou sistemas conceituais 

são interiorizados pela interação entre os indivíduos em práticas sociais (Libâneo, 2016; 

Pachecho, 2016). Nesse contexto, o currículo passa a estar centrado no conhecimento 

porque a função da escola passa a estar centrada em critérios de verdade, que gerariam 

conceitos independentes das experiências particulares, e não em critérios subjetivos 

relacionados a interesses individuais (Young e Muller, 2016).  

Essa maneira de conceber a aprendizagem conceitual se apoia no sócio 

interacionismo de Vygotsky e no realismo social de Durkheim (Young e Muller, 2016; 

Young, 2014). Sua epistemologia, por sua vez, olha para o conhecimento como um produto 

objetivo por natureza, apesar de possuir uma natureza histórica e social. Por isso, cabe às 

teorias de currículo identificar os fatores que impedem a distribuição de oportunidades; ao 

currículo fazer a seleção desse conhecimento; e ao professor, fazê-lo ressoar às realidades 

dos alunos.  

Essa maneira de associar conhecimento com o sujeito significa, na prática 

educacional, que a inclusão deste ocorre apenas na pedagogia, enquanto que o 
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conhecimento é preexistente a ele e compõe o currículo. Apesar de que a epistemologia 

utilizada seja de caráter dialética, o fato de que o conhecimento a ser ensinado estará 

previamente pronto independentemente do sujeito indica uma contradição com as práticas 

de ensino e aprendizagem, nas quais o sujeito não será incluído efetivamente ao que se 

relaciona ao conhecimento. Em outras palavras, é como se ele estivesse autorizado a 

participar das diferentes estratégias para se alcançar o conhecimento, mas não do próprio 

conhecimento, que sempre existe independentemente dele. Isso resulta no que chamamos 

de falsa inclusão do sujeito – o que já é observado mais claramente nas práticas do ensino 

de ciências devido à incompatibilidade entre pedagogias construtivistas e as teorias de 

mudança conceitual (Bencze, 2000; Taber, 2015). 

Por mais coerentes que tais argumentos sejam, e por mais que eles tenham 

contribuído de maneira impagável para avançar as discussões sobre currículo e sobre o 

papel da escola, bem como para perceber as limitações das propostas progressistas atuais 

com relação ao papel de transmissão cultural da escola, é difícil não ver que são os pobres, 

mais uma vez, os únicos responsáveis por seu próprio atraso: eles são os que precisam se 

esforçar para alcançar os ricos. Nessa maneira de entender a função da escola, não há 

nenhuma necessidade de mudar aquilo que os ricos já aprendem, os conhecimentos que 

eles consideram valiosos: há apenas a necessidade de alcançar aqueles que estão na frente 

da corrida econômica para poder correr junto com eles. Aqui, parece haver uma 

comparação entre a cultura dominante e a cultura dominada sob o ponto de vista da 

primeira, em que se analisa o que lhes falta à segunda e não o que ela possui (Lopes, 1997). 

Enquanto se afirma que os poderosos possuem poder porque detém determinados saberes, 

esquece-se que “quem detém o saber só o faz porque detém o poder de dizer o que é ou não 

o saber” (Idem, p. 101).  

A questão que fazemos é se essa responsabilidade deve mesmo ser colocada nas 

mãos da classe trabalhadora, principalmente quando levamos em consideração os estudos 

da “Nova Sociologia da Educação” e dos reconceitualistas (Forquin, 1993) a respeito das 

relações entre escola, sociedade e cultura. Se, por um lado, tais estudos parecem muitas 

vezes desesperados e pessimistas com relação ao papel da escola na sociedade, algumas 

vezes não demonstram com profundidade a verdade de seus argumentos e podem inclusive 

contribuir para o aumento das desigualdades sociais por não focar na questão do 

conhecimento. Por outro, isso não significa que suas reinvindicações devam ser 

desconsideradas, principalmente quando isso acontece em favor de uma análise que se 
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baseia quase exclusivamente na noção de capital cultural - que não é a única variável que 

está em jogo nas relações entre escola, cultura e sociedade (Vally and Motala, 2014; Estrela, 

2012; Forquin, 1993).  

Se as condições de existência da sociedade atual estão conectadas a hábitos e 

culturas de grupos dominantes, não nos parece ético que eles possam manter sua cultura 

enquanto os demais se esforçam por adaptar-se. O risco deste processo, como afirma Estrela 

(2012), é o de cair mais uma vez na meritocracia, pela mudança de discurso da igualdade 

de acesso para a igualdade de sucesso. Para a autora, se a “economia não é um sistema igual 

e se é esse sistema que governa o mundo, então, sistemas sociais como a educação também 

não o serão” (p. 146). Sendo assim, não podemos desconsiderar a principal contribuição 

trazida pelas críticas ao currículo tradicional: a preocupação com o lugar do sujeito, com 

sua subjetividade, e a sua voz na educação que lhe é oferecida.  

É conhecido que a seleção de conhecimento da escola não apenas privilegia o 

conhecimento que vem das culturas dominantes - o conhecimento dos poderosos - fazendo-

o perpetuar e, ao mesmo tempo, fazendo com que outros conhecimentos desapareçam, 

como também atua na produção de novos conhecimentos que atendem também aos 

interesses de grupos dominantes: 

Essa cultura dominante efetiva, selecionada para exercer sua hegemonia, é 

transmitida como sendo fruto de uma tradição, o conhecimento universal 

sistematizado, o passado significativo. Não se revela o processo de escolha de 

alguns significados em detrimento de outros, e menos ainda, o processo de 

reinterpretação e diluição que sofrem os significados selecionados, de forma que 

não se oponham à cultura dominante efetiva e até mesmo a ratifiquem. (...) 

Assim, quando falamos em um conhecimento considerado como universal, 

falamos em verdade de um conhecimento selecionado por uma intricada rede de 

relações, que inclui ação de poderes coercitivos, sujeição à estrutura político 

econômica, mas também inclui critérios epistemológicos, éticos ou estéticos, 

organizados historicamente. O entendimento desse processo de seleção nos 

permite conceber que o conhecimento escolar não se trata apenas de uma 

reconstrução de conhecimentos científicos/eruditos. Trata-se de um conjunto de 

conhecimentos múltiplos, de origens diversas, fruto de reconstruções diversas. 

Conjunto esse que é transmitido como se fosse o que há de mais fundamental na 

cultura humana. (Lopes, 1997, p. 104-106) 

Tais fatos podem até ser desconsiderados na análise feita por Young, que permanece 

em um nível geral de escolha de conhecimentos, como por exemplo, da escolha entre uma 

disciplina científica e o misticismo. Entretanto, eles não podem ser ignorados no nível de 

seleção interna às disciplinas. Se por um lado, é inegável que os conhecimentos 

disciplinares sejam poderosos para o desenvolvimento intelectual e para a interpretação da 

experiência cotidiana, é inegável também que eles nunca são apresentados e nem 

selecionados internamente de maneira neutra, mas sempre conectados com interesses 
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particulares que guiam e direcionam seus significados – o que pode ser identificado na 

história do conhecimento escolar (Pacheco, 2016; Goodson, 2007; Lopes, 1997). Se dizer 

que o papel da escola é a transferência do conhecimento disciplinar não especifica qual é a 

seleção que se deve fazer dentro de cada disciplina, é natural esperar que tal seleção seja a 

mesma de sempre – com a diferença de que haverá o esforço para conectá-la com as 

experiências dos alunos.  

Embora seja necessário reconhecer que Young e colaboradores não pretendem 

resolver os problemas sociais através de uma distribuição igual de conhecimento e que eles 

não desconsideram os estudos da Nova Sociologia da Educação, mas sim defende que a 

distribuição de conhecimento é uma condição para a mudança social, essa mudança social 

significa visivelmente uma integração daqueles que ainda não estão integrados, mantendo 

o mesmo rumo atual da sociedade do conhecimento. No entanto, se é precisamente o estado 

atual de nossa sociedade, com o seu capitalismo global, um dos principais fatores que 

contribui para o aumento das desigualdades sociais e econômicas, como podemos colocar 

a escola a seu favor?  

Corre-se se o risco ainda maior de direcionamento da escola em favor dos 

poderosos, como é o caso da escola atual que direciona para o mercado de trabalho apesar 

das tendências progressistas (Hofmann, 2008; Karseth and Sivesind, 2010). O foco em 

capacidades e habilidades, no ‘aprender a aprender’, no ‘life-long learning’, na formação 

para a cidadania e na participação social tem se encaixado perfeitamente no discurso 

neoliberal de formação para o mundo do trabalho e de avaliações internacionais (Coll & 

Taylor, 2012), onde trabalhadores flexíveis, críticos e autônomos são necessários. Vê-se 

assim o sistema adaptando os discursos de resistência ao seu próprio favor (Walkerdine, 

1995), e, mais uma vez, separando e direcionando os filhos dos pobres e dos ricos para 

diferentes posições sociais e contribuindo para perpetuar as desigualdades já existentes.  

Levando em consideração que a proposta de Young vem acompanhada de conceitos 

liberais de criatividade, inovação e autonomia, nada impede que o neoliberalismo também 

adapte este discurso a seu favor. Embora Young fale sobre transmitir conhecimento para 

possibilitar a criação de novo conhecimento (Moore e Young, 2010), esse novo 

conhecimento já estará direcionado para certos interesses, uma vez que a seleção interna já 

terá ocorrido de maneira não neutra. Assim, não é apenas o desenvolvimento individual e 

intelectual que importa: 

Afinal, existe uma importância intrínseca à cultura erudita, epistemologicamente 

falando, como parte dos saberes que permitem a construção da história humana 
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e como saberes capazes de auxiliar um trabalho de contra-hegemonia. Isso não 

significa interpretá-los como saberes neutros, purificados de suas marcas de 

classe. Mas significa propiciar seu diálogo com os saberes populares e com os 

saberes cotidianos, em mútuo questionamento. (Lopes, 1997, p. 102) 

Além disso, a própria liquidez do nosso tempo (Bauman, 2007), no qual há rápidas 

transformações, flexibilidade, globalizações e multiculturalismos, desafia a ideia de 

currículo como prescrição, mesmo quando usado para a manutenção de poder dos 

poderosos (Goodson, 2007). Hoje, não apenas o capital social e cultural são necessários, 

como também o capital narrativo, que é o poder que o sujeito tem de definir a sua própria 

narrativa, missões e trajetórias de vida. Assim, o currículo de aprendizagem baseada em 

conteúdos e cognição deve passar para um currículo narrativo, que se conecte à história de 

vida dos sujeitos, justamente para que eles possam lidar com as mudanças e diferentes 

pontos de vistas de nosso tempo, bem como para possibilitar uma mudança social em suas 

vidas (Idem).  

A partir dessas considerações, nos parece essencial encontrar maneiras de incluir 

(não apenas integrar) o sujeito de fato como parte do conhecimento, o que deverá dar-lhe 

voz também no nível do currículo e não apenas no da pedagogia. Em outras palavras, é 

necessária uma reconciliação entre o sujeito e o conhecimento de maneira que um seja 

constituinte do outro também nas práticas de ensino e aprendizagem e não apenas nas 

teorias, pois apenas dessa maneira será possível encontrar um lugar verdadeiro para o 

sujeito no currículo. Essa defesa se faz ainda mais necessária se levarmos em consideração 

que a crise da transmissão cultural está associada à uma crise mais ampla, a crise da 

reprodução cultural e a crise da razão, em que apenas a superação ou a dissolução (Santos, 

1997) da tensão entre o que é universal e o que é particular é capaz de lidar com as diferentes 

culturas e saberes do nosso tempo (Condé, 2004, 2015; Dussel, 2007; Santos, 1997).  

 

2.2 PRECONCEITOS FILOSÓFICOS, IMAGENS E METODOLOGIA GERAL DE 

PESQUISA 

 

Para procurar uma conciliação entre o sujeito e o conhecimento, poderíamos pensar 

que iniciar por uma mudança na epistemologia3 escolhida por Young e colaboradores, o 

realismo social (ver: Moore e Young, 2001), seria a solução ideal, uma vez que esta 

epistemologia, apesar de considerar o conhecimento sempre construído socialmente, o 

                                                           
3 Biesta (2014) propõe uma mudança de epistemologia para reconciliar objetivismo e subjetivismo no 
currículo.  
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separa do sujeito no final do processo de construção de conhecimento. No entanto, se 

observarmos o caso do ensino de ciências, não parece haver dúvidas de que essa 

reconciliação não irá ocorrer apenas como consequência de uma escolha de epistemologia. 

Ao contrário, o discurso educacional do ensino de ciências já conta com epistemologias, e 

com teorias da aprendizagem, onde o sujeito e o conhecimento estão bem reconciliados.  

No entanto, a maneira como o conhecimento é tratado – como um produto fixo – nas 

práticas do ensino e aprendizagem de ciências, continuam a contradizer seu próprio 

discurso educacional sobre esse conhecimento.  

Essa contradição se apresenta na aparente incompatibilidade entre as pedagogias 

construtivistas e a teoria da aprendizagem por mudança conceitual (Taber, 2016), que por 

sua vez é uma incompatibilidade semelhante à encontrada no movimento da Nova 

Sociologia da Educação (Forquin, 1993), em que os sujeitos são incentivados a negociar 

livremente estruturas que já existem. Bencze (2000) aponta para a coerção que parece 

ocorrer nas atividades de ensino e aprendizagem que utilizam pedagogias construtivistas, 

que fazem o estudante acreditar que ele está construindo o conhecimento livremente, 

enquanto o professor tenta de todas as maneiras possíveis direcionar a atividade para um 

fim já pré-estabelecido. Isso acontece tanto pela maneira pejorativa de falar sobre as 

concepções prévias dos estudantes, pela engenharia que se tenta fazer dos resultados 

experimentais e pela regulação das conclusões dos estudantes (Idem). Assim, embora se 

usem epistemologias construtivistas e  teorias de aprendizagem interacionistas em que se 

discursa sobre a não fixidez do conhecimento, sobre seu caráter histórico e social, as 

práticas de ensino e aprendizagem de ciência dizem o contrário ao apresentar tais 

incompatibilidades entre as estratégias de aprendizagem e o resultado esperado do 

estudante. Nesse sentido, é importante observar que mesmo no ensino de ciências, apesar 

das pedagogias que se esforçam para incluir as subjetividades, também acontece uma falsa 

inclusão do sujeito.  

A nosso ver, apesar das críticas que o construtivismo e a teoria da mudança 

conceitual receberam na literatura do ensino de ciências (Mortimer, 1996), o problema não 

está nem nas epistemologias e nem nas teorias de aprendizagem, mas no simples fato de 

que o conhecimento a ser avaliado no final do processo de aprendizagem é sempre fixado 

previamente. Aliás, as próprias críticas ao conhecimento do currículo, como a realizada por 

Bernstein, se referem mais à estruturação do conteúdo e das aulas e não à própria natureza 

do conhecimento, que permanece pouco questionada (Forquin, 1993). Isso contradiz o que 



43 

 

 

se fala sobre os processos de construção de conhecimento ao longo da história, pois nas 

práticas de ensino e aprendizagem parece haver uma simulação dessa história, mas que no 

final resulta em algo que é independente dos sujeitos – como se eles estivessem descobrindo 

algum tipo de verdade ou essência que sempre existiu, mas estava encoberta – e o professor 

é aquele que sempre sabe dela em segredo.  

Assim, se o conhecimento preexiste ao sujeito no planejamento curricular e nas 

práticas educacionais, como é possível vê-lo, na práxis, como humano, histórico e em 

mutação, mesmo que se use a história e filosofia da ciência para mostrar essas 

características “de fora”? Isso parece indicar que, mais do que um problema de pedagogia 

ou teoria educacional, estamos presos a uma certa imagem de conhecimento que se 

assemelha àquela propagada pelo positivismo. Sendo este o caso, a tensão entre ‘sujeito’ e 

‘conhecimento’ será mais uma questão de preconceito filosófico (Morris, 2007) 

relacionado à aplicação do conceito de conhecimento. É mais uma questão de preconceito 

filosófico porque embora em teoria saibamos sobre a natureza humana do conhecimento, 

ainda o tratamos como se ele fosse uma espécie de objeto externo que pode ser distribuído, 

construído, adquirido ou compartilhado – um objeto que é compreendido quando é 

transferido para a mente do sujeito (internalizado).  

Quando se tem um preconceito filosófico, os argumentos e os contra exemplos não 

importam, pois o problema não é uma questão de crença que precisa ser modificada. O que 

caracteriza um preconceito filosófico é uma certa atitude perversa com relação às 

evidências e argumentos, tratando-se de um problema ligado à vontade e não ao intelecto 

(Idem). Essa vontade se relaciona a tendências enraizadas do pensamento e a hábitos que 

por serem familiares são mantidos. Tal como em um preconceito como o racismo, aquele 

que sofre de um preconceito filosófico age por motivos que são alheios à falta de evidências 

e justificativas para os seus atos.  

Supomos ainda que esse preconceito filosófico é gerado pela força da tradição 

escolar, dos discursos cientificistas e do próprio positivismo, que nos tem mantido cativos 

de uma única imagem de conhecimento – daí que somos capazes de repensar todas as 

dimensões da prática educativa, mas o conhecimento sempre permanece como um dado. E 

é justamente o fato de que esse conhecimento nunca é questionado, embora possa ser 

selecionado, simplificado ou reorganizado, que nos parece ser um dos principais fatores 

que geram problemas filosóficos e, consequentemente, a dissociação entre o sujeito e o 
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conhecimento. Além disso, preconceitos filosóficos são danosos à investigação porque eles 

impedem a liberdade de pensamento.  

Wittgenstein, sobretudo em sua segunda fase, mais bem sintetizada em sua 

publicação póstuma Investigações Filosóficas (1953), defendeu que o papel da filosofia é 

o de livrar as pessoas de preconceitos filosóficos. A filosofia não deveria se preocupar em 

construir teorias, mas deveria ter sobretudo um objetivo ético: o de facilitar as investigações 

através da dissolução de problemas que estão relacionados às tendências nos modos de agir 

(Banicki, 2011; Techio 2012; Wyss, 2015). A filosofia deveria ser uma prática que nos 

livra da força das imagens (Moreno, 1995).  

A concepção de filosofia de Wittgenstein se conecta ao método utilizado por ele 

para a análise dos problemas filosóficos discutidos em suas Investigações. Ao estudar as 

relações entre pensamento, linguagem e mundo, ele procurou mostrar que a linguagem não 

tem apenas a função de representar aqueles em uma relação direta e causal. As palavras e 

expressões que utilizamos não funcionam sempre como uma etiqueta que representa aquilo 

que está em nossas mentes e no mundo. Ao contrário, elas tornam as maneiras como vemos 

e pensamos o mundo possível. Essa é uma constatação que não é nova nem na filosofia 

(Hacker, 1999), nem na educação como um todo (ex.: Vygotsky, 1962) e nem no ensino de 

ciências (ex.: Sutton, 1996). No entanto, o que é específico de Wittgenstein é o 

reconhecimento da nossa limitação enquanto seres de linguagem no tratamento das nossas 

próprias investigações – daí o seu caráter ético.  

Ele se deu conta que muitos dos problemas da filosofia são problemas que resultam 

de uma confusão a respeito da maneira como a linguagem funciona. Por exemplo, no 

problema do ceticismo discutido por Wittgenstein em sua obra Da Certeza (1969), o 

filósofo reflete sobre a dúvida de Moore (1939) a respeito da existência de sua própria mão 

– em uma tentativa de de provar a existência do mundo externo. Sobre essa maneira de 

falar sobre as coisas, Wittgenstein questiona:  

Mas saberá você o que significa a palavra ‘mão’? E não diga “Eu sei o que 

significa agora para mim”. E não é um facto empírico, que esta palavra é usada 

desta maneira? (DC, §306).  

Ensinamos a uma criança ‘isto é a tua mão, e não ‘isto talvez seja (ou 

provavelmente é) a tua mão’. É assim que uma criança aprende os inúmeros 

jogos de linguagem relacionados com a sua mão. E investigar ou inquirir ‘se isto 

é realmente uma mão’ nunca lhe ocorreu. (DC, §374) 

Se ele põe isso em dúvida – seja o que for que signifique ‘dúvida’ aqui – nunca 

será capaz de aprender este jogo. (DC, §3291) 

Se, eu pretendesse duvidar disto ser a minha mão, como poderia evitar duvidar 

da palavra ‘mão’ ter qualquer significado? (...) (DC, §369) 
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Nessas passagens Wittgenstein quer chamar atenção para a ausência de sentido que 

existe em duvidar da existência da própria mão utilizando a palavra ‘mão’ (e outras 

palavras, expressões e gestos associados). A própria possibilidade de duvidar de tal 

existência requer que se aceite a maneira como a palavra ‘mão’ é utilizada, e portanto, a 

certeza de que mãos existem, pois é assim que convencionamos o uso desta palavra – que 

já foi criada em dependência com o mundo e com nossas práticas.  

Para Wittgenstein, temos que observar a função da palavra em nossos jogos de 

linguagem – atividades em que linguagem e ação estão entrelaçadas (Moreno, 2001). Aliás, 

o próprio termo jogo de linguagem deve “salientar que o falar da linguagem é parte de uma 

atividade, ou de uma forma de vida” (IF, §23). No caso apresentado, a função da palavra 

‘mão’ adquire seu significado apenas se, junto com seu uso, aceitamos que mãos existem. 

Assim, os nossos jogos de linguagem vem acompanhados de uma gramática – uma 

normatividade que indica e confere sentido ao uso que fazemos das palavras (tal como as 

regras de um jogo de xadrez indicam como mover suas peças (IF, §31)). Wittgenstein nos 

dá alguns exemplos de jogos de linguagem: 

Comandar, e agir segundo comandos –  
Descrever um objeto conforme a aparência ou conforme medidas –  
Produzir um objeto segundo uma descrição (desenho) – 
Relatar um acontecimento – 
Expor uma hipótese e prová-la –  
Apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e diagramas - 

Inventar uma história; ler –  
Representar teatro –  
Cantar uma cantiga de roda –  
Resolver enigmas –  
Fazer uma anedota; contar –  
Resolver um exemplo de cálculo aplicado –  
Traduzir de uma língua para outra –  
Pedir, agradecer, maldizer, saudar, orar. (IF, §23) 

Esses jogos são permeados por uma gramática - uma normatividade - e por isso, são 

também aprendidos - algo que não nos damos conta na prática diária da linguagem. É a 

maneira como vivemos e como associamos a linguagem como ferramenta em nossas 

práticas que formarão convenções para a maneira como empregamos as palavras, que serão 

usadas de acordo com sua função em nossas atividades - e não para alguma finalidade 

“mágica” como representar algum tipo de essência existente num mundo idealizado, como 

se costumava entender na filosofia antiga (ex.: mundo das ideias de Platão).  

Assim, para Wittgenstein, um problema filosófico é um problema de confusão a 

respeito do uso das palavras. Quando se procura encontrar, por exemplo, a essência de uma 
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palavra (ex.: de ‘virtude’ em Mênon de Platão), há a impressão de que as palavras foram 

criadas para designar algo misterioso, mas isso apenas tira a atenção dos casos em que de 

fato as usamos e de suas diferentes funções. Tem-se a ideia de que as aplicamos porque 

conseguimos acessar algo comum a todos os casos em que elas são empregadas, uma 

essência. Nesse sentido, Wittgenstein nos lembra que a palavra ‘jogo’ pode ter inúmeros 

significados e desafia seu leitor a encontrar algo que seja comum a todas as aplicações desta 

palavra:  

Considere, por exemplo, os processos que chamamos de ‘jogos’. Refiro-me a 

jogos de tabuleiros, de cartas, de bola, torneios esportivos etc. O que é comum a 

todos eles? Não diga: ‘Algo deve ser comum a eles, senão não se chamariam 

jogos’, - mas veja se algo é comum a eles todos. - Pois, se você os contempla, 

não verá na verdade algo que fosse comum a todos, mas verá semelhanças, 

parentescos, e até toda uma série deles. Como disse, não pense, mas veja! - 

Considere, por exemplo, os jogos de tabuleiro com seus múltiplos parentescos. 

Agora passe para os jogos de cartas: aqui você encontra muitas correspondências 

com aqueles da primeira classe, mas muitos traços comuns desaparecem e outros 

surgem. Se passarmos agora para os jogos de bola, muita coisa em comum se 

conserva, mas muitas se perdem. (...) E assim podemos percorrer muitos, muitos 

outros grupos de jogos e ver semelhanças surgirem e desaparecerem. (IF, §66) 

As semelhanças e parentescos nos usos que fazemos das palavras formam uma rede 

à qual Wittgenstein chama de semelhanças de família (IF, §67). Tal como em uma família 

que observa parentescos entre seus membros sem que necessariamente uma mesma 

característica pertença à todos eles, assim são os conceitos de nossa linguagem. Os 

diferentes usos das palavras formam conceitos por relações de semelhança de família, e, 

mesmo que eles possuam uma definição, esta não será suficiente para aplicar as palavras 

da maneira como elas aparecem em seus diferentes significados (Gottschalk, 2007). 

Assim, as confusões conceituais seriam geradas não porque não sabemos o que as 

palavras significam, mas por tendências como o desejo por generalidade, a procura por 

definições, a fixação em uma imagem particular, a tendência de interpretar o uso da palavra 

como um processo estranho, uma dieta de poucos exemplos, entre outros (Wyss, 2015). 

São essas tendências que funcionam como preconceitos filosóficos, impedindo que as 

investigações ocorram sem confusões desnecessárias. No caso apresentado, têm-se a ideia 

de que as palavras existem para representar o mundo exterior e que ao pronunciá-las 

estamos etiquetando algo no mundo que é independente delas, quando, no fundo, se 

observarmos a maneira como a linguagem funciona em sua pragmática, não é assim que 

aprendemos a empregar as palavras.  

 Nesse sentido, livrar alguém de preconceitos filosóficos e dissolver problemas 

filosóficos deverá exigir uma espécie de terapia conceitual (Hacker, 2013). Se é a maneira 
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como usamos os conceitos que é confundida, a tarefa do filósofo deve ser então a de 

clarificar  suas aplicações através de uma descrição de seu funcionamento em nossos jogos 

de linguagem. Essa descrição, por sua vez, nunca terá como objetivo a refutação das 

possíveis imagens em que se está preso – porque estas também têm seu lugar em nossa 

linguagem -, mas a busca por outras que possam nos libertar da fixação em uma delas. Para 

quebrar o “feitiço” de uma imagem, exige-se o oferecimento de uma imagem alternativa, 

de uma maneira diferente de olhar para as coisas.  

O método de Wittgenstein não é mecânico e nem generalizável, uma vez que 

depende da imagem que gerou a confusão conceitual (Wyss, 2015). Para cada caso cria-se 

um método diferente que requer a participação ativa daquele que sofre com o preconceito 

filosófico (Baker, 2004). Para detectá-lo deve-se olhar para como as palavras são 

efetivamente utilizadas, pois é na pragmática da linguagem que as palavras adquirem 

significado, e não em um discurso, teorias ou definições – as palavras passam a ser vistas 

como instrumentos e não como nomes para as coisas (Idem).  

Para dissolver o problema, Wittgenstein recomenda a descrição das mesmas 

palavras em outros contextos de aplicação, gerando uma visão panorâmica da linguagem, 

bem como a criação de situações limites, a imaginação de jogos de linguagem, a 

comparação do uso de duas palavras, a substituição de uma expressão por outra, entre 

outros (Wyss, 2015) – em contraste com a imagem a qual se está preso. 

Esta tese se apropria do método e filosofia de Wittgenstein para realizar uma terapia 

da imagem de conhecimento que se configura no debate educacional apresentado. Por outro 

lado, terapias semelhantes já foram realizadas pelo próprio Wittgenstein (Ahsen, 2007; 

Baker e Hacker, 2005), assim como há educadores que estendem os seus resultados para 

pensar a educação (Ryle, 1949; Passmore, 1967, Gottschalk, 2015). Parece que nos caberia 

apenas utilizar estes estudos para entender as confusões que se passam no nível do discurso 

educacional aqui apresentado. No entanto, o fato de que a incompatibilidade com o discurso 

educacional acerca do conhecimento acontece no nível das práticas educacionais dentro 

das disciplinas nos leva a ideia de que há ainda uma terapia que deve ser realizada: a da 

imagem de um conhecimento particular. É aquilo que estamos acostumados a chamar de 

conhecimento das disciplinas, aquilo que está dado nos manuais didáticos, mesmo se o 

conceito de conhecimento estiver bem empregado, que precisa ser repensado.  

Nesse sentido, esta tese utiliza os resultados das terapias já realizadas sobre os 

conceitos epistemológicos para compreender a maneira como se fala sobre o conhecimento, 
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mas realiza, principalmente, uma terapia de uma imagem de conhecimento particular, a 

saber, a da imagem de conhecimento da física, com o intuito de dialogar com o problema 

educacional apresentado. É importante observar que escolhemos a física como caso 

particular, mas acreditamos que outras disciplinas poderiam ser escolhidas – gerando outros 

métodos de tratamento.  

Assim, primeiro utilizaremos o método de descrição da linguagem de Wittgenstein 

para trazer à tona a imagem de conhecimento físico à qual estamos presos, bem como os 

problemas filosóficos a ela conectados. Em seguida, realizaremos uma terapia dessa 

imagem de conhecimento, dissolveremos os problemas filosóficos e, por último, 

retornaremos ao problema educacional inicial. Já os métodos específicos criados para 

realizar essa terapia e lidar com o problema educacional serão apresentados no capítulo 

terceiro e quarto, tendo em vista que eles só fazem sentido em contraste com as imagens 

identificadas. Por esta metodologia, esta tese também se converte em uma maneira de dizer 

que os próprios conhecimentos particulares, assim como as práticas de seu ensino, possuem 

algo a contribuir com os problemas educacionais que normalmente são tratados em nível 

geral – e que um diálogo com as filosofias da educação e com os estudos curriculares 

precisa ser estabelecido.  
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3. PRECONCEITOS FILOSÓFICOS E UMA IMAGEM DE CONHECIMENTO  

 

 Este capítulo investiga a imagem de conhecimento à qual estamos presos, mostrando 

suas características e os problemas filosóficos gerados por ela. Isso é feito em três etapas. 

Primeiro, identificamos o preconceito filosófico encontrado em torno do conceito de 

conhecimento na linguagem utilizada nas discussões em torno da transmissão cultural. Em 

seguida, voltamos para o caso particular do ensino de física para identificar uma imagem 

particular de conhecimento, com o intuito de justificar a nossa hipótese de que as imagens de 

conhecimento particulares são uma fonte provável do preconceito filosófico apresentado. Por 

fim, mostramos como a partir dele surgem alguns problemas filosóficos em torno dos conceitos 

de racionalidade, subjetividade e objetividade – que contribuem para a dissociação entre sujeito 

e conhecimento presente na discussão apresentada em torno da transmissão cultural.  

 

3.1 PRECONCEITOS FILOSÓFICOS SOBRE CONHECIMENTO 

 

 Nesta seção, voltamos aos autores apresentados na revisão bibliográfica do capítulo 

anterior para identificar com maiores detalhes como a palavra ‘conhecimento’ é aplicada e que 

pressupostos acompanham tal aplicação. Procuramos escolher exemplos associados aos dois 

polos da tensão conhecimento x sujeito, procurando considerar tanto os discursos no ensino de 

ciências como os da teoria curricular. É importante notar que a descrição de linguagem que 

fazemos aqui não deve ser entendida no sentido da filosofia analítica clássica (ex.: de Bertrand 

Russell ou  do próprio Wittgenstein em sua primeira fase de pensamento), e portanto não tem a 

pretensão de ser exaustiva e sistemática, mas sim de fazer descrições suficientes para identificar 

uma imagem específica de conhecimento utilizada como critério para decisões no campo da 

teoria curricular.  

Além disso, pela própria característica da metodologia Wittgensteiniana, escolhemos 

contextos em que a palavra conhecimento é utilizada como ferramenta em determinado jogo de 

linguagem (uso pragmático), tal como na argumentação dentro do debate da transmissão 

cultural ou a defesa por um objetivo particular para a educação, e não quando se fazem 

definições ou teorias sobre o conhecimento – uma vez que é o uso da palavra que indicará a 

gramática que o acompanha, e dessa forma, poderemos identificar a persistência de possíveis 

preconceitos que são muitas vezes inconscientes quando se teorizam sobre os mesmos.  

Para oferecer uma imagem mais concreta do tipo de análise que faremos, a frase ‘sente-

se nesta cadeira’ está utilizando a palavra ‘cadeira’ como ferramenta para a realização de uma 
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ação, enquanto que a frase ‘a cadeira é um objeto usado para sentar’ está oferecendo uma 

definição ou ideia de cadeira e falando sobre ela. Apenas o primeiro tipo de uso da linguagem 

será considerado para a análise da palavra conhecimento. Além disso, no primeiro caso é 

possível ainda indicar que a gramática em funcionamento considera que ‘a cadeira é algo onde 

se pode sentar’, uma norma que está para além de ser verdadeira ou falsa, mas possui a função 

de regular o uso da palavra ‘cadeira’. Esse tipo de proposição é o que Wittgenstein chamou de 

proposição gramatical, para usar uma metáfora que a compara com uma proposição que parece 

conter conteúdo verdadeiro ou falso, mas que no fundo traz uma norma dos nossos jogos de 

linguagem (IF, §241 e §251).  

No discurso educacional apresentado sobre o conhecimento por ambos os lados do 

debate, tanto os que defendem um currículo mais centrado no conhecimento como no sujeito, 

aparecem afirmações a respeito do significado de conhecimento que estão alinhadas às 

epistemologias mais recentes – e nesse sentido não podem ser acusados de  não terem se 

atualizado nos estudos sobre a ciência. Assim, por exemplo, os defensores de um currículo 

focado na transmissão de conhecimento afirmam que este pode aumentar as capacidades 

cognitivas e intelectuais dos sujeitos, oferecer maneiras de interpretar o mundo e de pensar 

aquilo que ainda não foi pensado, ou ainda que este constitui uma objetividade produzida 

socialmente (Deng, 2015), apoiando-se em filósofos como Émile Durkheim (Young e Muller, 

2007) e Norbert Elias (Sampaio e Galian, 2016). Os defensores de um currículo mais voltado 

para os problemas sociais e para o sujeito, por outro lado, se apoiam em epistemologias mais 

construtivistas e relativistas, como as derivadas do programa forte da sociologia do 

conhecimento (ex.: Fenwick e Landri, 2012), para enfatizar que o conhecimento é construído 

por grupos sociais, é fruto de negociações, ações e da dialética sujeito-objeto, não é absoluto e 

está intimamente conectado à relações de poder. Todas essas epistemologias possuem seu grau 

de verdade sobre a ciência e nos permitem entender dimensões diferentes do conhecimento 

científico, e consequentemente, dimensões diferentes da educação mesma. 

No entanto, quando o conhecimento deixa de ser usado como objeto de reflexão e passa 

a compor propostas e justificativas concretas na teoria curricular, a palavra ‘conhecimento’ é 

aplicada como se esta fizesse parte da categoria ‘objeto’, o que acaba levando a uma contradição 

com as epistemologias escolhidas. Um objeto, normalmente, pode ser adquirido, dividido, 

modificado, distribuído, possuído ou construído – e foi assim que aprendemos a aplicar as 

palavras que fazem parte dessa categoria, tais como ‘mesa’ e ‘livro’. No entanto, não falaríamos 

que, por exemplo, o ‘amor’ pode ser possuído por alguém, não no mesmo sentido em que 

alguém possui uma mesa. Se dissermos que alguém possui amor, certamente estaremos nos 
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referindo a algo diferente do que a posse de certo objeto. Da mesma forma, mesmo quando a 

palavra conhecimento é utilizada em nossa linguagem como se ela representasse um objeto, 

como quando falamos que alguém ‘adquiriu conhecimento’, não queremos de fato dizer que 

esta pessoa agora possui um objeto chamado ‘conhecimento’, até porque é sempre possível 

esquecer ou pensar que se sabia algo (DC, §12). No entanto, a semelhança no uso das palavras 

pode confundir mesmo quem está habituado a estudar epistemologia.  

O problema aparece quando a nossa própria linguagem nos engana e acabamos tratando 

o conhecimento como, de fato, um objeto, apesar de termos professado discursos que dizem o 

contrário. Com ‘de fato’ nos referimos à propostas concretas que dão um determinado lugar 

para o conhecimento no currículo – é nesses momentos em que é possível ver o quê 

‘conhecimento’ significará na prática. É justamente essa maneira de tratar o conhecimento que 

identificamos nos dois tipos de discurso em torno da transmissão cultural, embora por vias 

diferentes, tanto naqueles das teorias curriculares como do ensino de ciências.  

Um currículo centrado no conhecimento, como defendido por Young e colaboradores, 

se baseia principalmente na ideia de que o conhecimento é uma espécie de objeto possuído por 

grupos poderosos, que lhes confere poder na sociedade porque pode gerar desenvolvimento 

cognitivo, e, para se ter mais justiça social e democracia, esse objeto deve ser distribuído 

igualmente para todos. Todos têm direito de possuí-lo, não apenas os ricos – diria Young. Daí 

que nos discursos que fazem tal defesa, será comum encontrar maneiras de falar do 

conhecimento que o consideram como algo adquirido, produzido, conquistado, disponível, 

acumulado ou acessado (com grifos nossos): 

Disciplinas, como já disse, são recontextualizadas a partir das áreas do 

conhecimento que são a fonte primária da sociedade para a produção de novo 

conhecimento. (Young, 2013, p. 242) 

Essa perspectiva sublinha a necessidade de uma distribuição mais justa de 

conhecimento ‘poderoso’, o qual deveria ser acessível para todos (Galian, 2016, 991 

– tradução nossa).  

Dizer que o conhecimento se torna mais saliente na sociedade moderna não significa 

negar que o conhecimento e sua posse tenha sempre conferido poder em todos os tipos 

de sociedade que conhecemos. No entanto, o seu grande volume, ou ainda mais 

importante, o ritmo de sua produção e obsolescência nunca foi tão dramático em 

nenhuma outra sociedade. (Muller, 2000, p. 44) 

A observação de Young é reconfortantemente honesta tanto sobre o conhecimento 

quanto como a escolarização de massa: se a classe político-econômica hegemônica 

tivesse licença ao conhecimento poderoso, porque eles iriam permitir um amplo 

acesso a ele, e torná-lo um decreto? (Baker, 2015, p. 764, tradução nossa).   

Somos nós que oferecemos conhecimento compartilhado e poderoso às crianças do 

país. (Young, 2013, p. 249) 

[...] já que um dos papéis da escola é ‘transmitir’ o conhecimento acumulado por 

gerações anteriores. (Young, 2013, p. 241) 

Para nós, os teóricos do currículo, e para nossos colegas nas escolas, a tarefa, 

independentemente da nossa visão política como cidadãos, é desenvolver princípios 

curriculares que maximizem as chances de que todos os alunos tenham acesso 
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epistêmico (...) - ou acesso ao melhor conhecimento disponível em qualquer campo 

de estudo pela qual se interessem. (Young, 2013, p. 243) 

Se pensarmos o conhecimento como sendo uma espécie de objeto produzido por certos 

grupos, um objeto que se pode possuir, e que atualmente é possuído por uns e não por outros, 

nada mais razoável do que defender a divisão justa desse bem. Daí que um currículo que se 

centra no conhecimento como uma forma de interpretar a transmissão cultural tem motivos 

bastante razoáveis de ser. Por outro lado, quando se trata de pensar como essa divisão será feita, 

levando em consideração as críticas da sociologia da educação com relação a voz dos sujeitos, 

então o conhecimento parece ser um objeto que está em um lugar de difícil acesso, apesar de 

estar disponível. E aqui torna-se claro que uma ideia de conhecimento sempre estará ligada a 

uma certa epistemologia da aprendizagem – a como se aprende ou se adquire esse 

conhecimento. Esta epistemologia se expressa nos usos da palavra conhecimento quando 

relacionados à transmissão, processo, ferramenta mental, internalização e mediação:  

Pelo ensino, opera-se a mediação das relações do aluno com os objetos de 

conhecimento, criando condições para a formação de capacidades cognitivas por meio 

do processo mental do conhecimento presente nos conteúdos escolares, em 

associação com formas de interação social nos processo de aprendizagem lastreados 

no contexto sociocultural. (Libâneo, 2012, p. 14) 

Com relação a corpos de conhecimento e habilidades organizados sistematicamente 

que os estudantes devem adquirir durante o processo de instrução, o conteúdo é 

essencial para alcançar os objetivos centrais da educação. Ele está prescrito e 

especificado em materiais instrucionais (planos instrucionais, programas de estudo e 

livros didáticos) e transmitido através do ‘meio’ dos materiais instrucionais. (Deng, 

2015, p. 9, tradução nossa) 

Segundo os autores, as situações de ensino devem ser organizadas de modo a ligar o 

conhecimento teórico-conceitual ao conhecimento pessoal vivido pelos alunos em 

suas práticas cotidianas na família e na comunidade, utilizando essa conexão para 

mobilizar os motivos dos alunos para diferentes matérias. (Libâneo, 2016, p. 59) 

Desse modo, o conhecimento do conteúdo como conhecimento teórico geral por parte 

dos alunos possibilita a eles aplicar os conceitos internalizados nas suas situações 

concretas de vida. (Libâneo, 2016, p. 59) 

Assim, o papel da escola é fazer a mediação entre o sujeito e o conhecimento – encontrar 

os diferentes caminhos para se chegar ao lugar onde o conhecimento está. Nesses diferentes 

caminhos é onde o sujeito pode ser incluído, através de interações sociais e de problemas 

cotidianos. Os caminhos podem ser os mais diferentes, desde que levem até o lugar onde o 

conhecimento está, e desde que os sujeitos passem a possuí-lo. Nesse sentido, os processos de 

aprendizagem são os processos que levam até o conhecimento – que está em algum lugar 

disponível. Com essa maneira de entender o conhecimento e sua relação com o sujeito, se torna 

logicamente impossível não separá-los, da mesma maneira que um objeto está claramente 

separado de seu dono.  

Entendido como um objeto, o conhecimento deverá estar em algum lugar antes e depois 

do processo de ensino e aprendizagem – que é o processo de transferir o conhecimento de um 
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lugar para outro. O lugar onde o conhecimento estava parece ser o dos livros didáticos e o da 

mente do professor. O seu destino, será então, a mente do sujeito. É algo acrescentado na mente 

do sujeito que indicará se ele possui o conhecimento. A posse do conhecimento, o que equivale 

a possuir ferramentas mentais, garantirá que o sujeito tenha as ferramentas adequadas para 

quando seja necessário usá-la em sociedade – assim, o conhecimento é como um objeto 

possuído tal como se possui uma ferramenta. A dificuldade aparecerá, no entanto, no momento 

de identificar os caminhos que levam alguém a possuir o conhecimento – o que procurará ser 

solucionado com apoio nas teorias psicológicas de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, 

como exploraremos em mais detalhes na próxima seção.  

No discurso dos estudos curriculares que procuram centrar o currículo no sujeito, não 

encontramos muitos exemplos de propostas que davam uma posição concreta para o 

conhecimento, mas um discurso crítico com relação à situação atual da escola e sobre a 

necessidade de considerar as diferentes vozes e a influência de grupos poderosos nas escolhas 

curriculares – e aqui podemos concordar com Young (2013) e entender em que sentido a 

questão do conhecimento parece ter sido excluída dos estudos curriculares. No entanto, há sim 

muitas propostas nas pesquisas que correspondem ao ensino das disciplinas particulares, como 

é o caso do ensino de ciências, onde há grande influência dos estudos críticos da sociologia da 

educação.  

Antes de abordar os casos mais particulares no ensino de ciências, é ainda possível 

identificar alguns usos mais práticos da palavra conhecimento nos discursos que defendem um 

currículo centrado no aluno que permitem prever qual será a posição do conhecimento em uma 

possível proposta curricular. Da mesma maneira que no discurso centrado no conhecimento, o 

discurso do currículo centrado no sujeito também considera o conhecimento como uma espécie 

de objeto, mas a ênfase aparece agora nos diferentes tipos de ‘objetos’ que podem ser 

produzidos por diferentes grupos e quais deles recebem mais legitimidade. O conhecimento 

também aparece como transmitido, possuído (por diferentes grupos), estocado, produzido, 

distribuído, disponível (grifos nossos): 

As novas tecnologias permitem acessar conhecimento transmitidos não apenas por 

palavras, mas também por imagens, sons, fotos, vídeos (Hipermídia), etc. (Gadotti, 

2000, p.7). 

Enquanto todos tem o direito formal de serem representados no debate sobre qual o 

capital cultural, qual o conhecimento de ‘que’, ‘como’, e ‘para’, será declarado 

legítimo para ser transmitido às futuras gerações de estudantes, é ainda o caso que, 

como eu indiquei no capítulo anterior, uma tradição seletiva opera de maneira que 

apenas o conhecimento de grupos específicos se torna o conhecimento oficial. (...) 

Isso significa que não se pode simplesmente afirmar que todas as partes tem o ‘direito’ 

de fazer seu conhecimento público. (Apple, 2002, p. 62, tradução nossa).  

No segundo caso, isto é, considerando-se os objetivos educacionais como 

determinantes do currículo, nós partimos da situação educacional e, por critérios dela 
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derivados, determinam-se os conteúdos do trabalho educativo. A partir daí, cabe 

definir, entre os saberes disponíveis socialmente,  os conhecimentos que devem 

integrar os currículos escolares selecionando-se, em consequência, os aspectos 

considerados relevantes para a educação e estabelecendo a forma e o lugar que vão 

ocupar nos currículos em geral e, especificamente, nos cursos de formação dos 

professores. (Saviani, 2016, 71) 

Há também indicações da mesma maneira de entender a transmissão do conhecimento, 

que, no entanto, passará a ser chamada de ‘construção de conhecimento’, uma vez que há o 

desejo de que os sujeitos possam construir sua própria versão dos conhecimentos produzidos 

por outros grupos (sua própria cópia do objeto). Há também a ideia de mediação entre o 

conhecimento que pertence ao aluno e o conhecimento que pertence a outros grupos, assim 

como a ideia de conhecimento transmitido para a mente do sujeito:  

Nesse contexto o educador é um mediador de conhecimento diante do aluno que é o 

sujeito da sua própria formação. Ele precisa construir conhecimento a partir do 

que faz e, para isso, também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e 

apontar novos sentidos para o que fazer dos seus alunos. (Gadotti, 2000, p. 8) 

Considerando, como assinalou Lênin, que é necessário 'assimilar a soma de 

conhecimentos dos quais é consequência o próprio comunismo' e que a cultura dos 

trabalhadores deve ser o 'desenvolvimento lógico do acervo de conhecimentos 

conquistados pela humanidade', a pedagogia histórico-crítica colocou, como tarefa 

precípua da escola, a organização e desenvolvimento do processo de transmissão-

assimilação dos conhecimentos sistematizados pela humanidade ao longo de sua 

história. (Saviani, 2013, p. 44) 

Obviamente não se pode dizer que essa maneira de tratar o conhecimento será carregada 

para as propostas curriculares, e podemos também aceitar que usar uma gramática típica de 

objetos para lidar com o conhecimento é uma escolha típica da linguagem criada pela sociologia 

da educação para entender a relação entre conhecimento e sociedade. Como dissemos, os 

problemas maiores aparecerão quando no momento de tomar decisões práticas sobre o currículo 

essa linguagem seja confundida e faça com que nossos educadores tratem o conhecimento como 

sendo realmente um objeto – tal como faz Young e colaboradores. A manutenção da ideia de 

conhecimento como um objeto independente do sujeito junto com a ideia de conhecimento 

construído e negociado causarão dicotomias que discutiremos com mais detalhes na última 

seção deste capítulo.  

A influência das análises críticas da sociologia da educação no ensino de ciências é 

evidente tanto na maneira com que hoje se propõe a organização da alfabetização científica 

como nas novas estratégias de aprendizagem e novos conteúdos que passaram a compor as áreas 

de investigação em ensino de ciências. Assim, como já comentamos na introdução desta tese, 

novos conteúdos, como o de natureza da ciência ou questões sociocientíficas, passaram a ser 

inseridos, bem como o uso de pedagogias críticas que reivindicam maior participação do sujeito 

e de sua experiência cotidiana. Junto a isso, no entanto, permaneceu a ideia de conhecimento 

como objeto, o que pode ser identificado pela maneira de tratá-lo nos discursos, também como 
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algo que é produzido, transmitido, adquirido, obtido, utilizado, distribuído, possuído, 

oferecido, consumido: 

Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar um distanciamento crítico do 

aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas para discussão e 

fazer com que ele sinta a necessidade de aquisição de outros conhecimentos que ainda 

não detém. (Muenchen e Delizoicov, 2012, p. 200) 

O que nós entendemos por ‘alfabetização científica’, o núcleo comum do 

conhecimento científico que os cidadãos em uma sociedade altamente tecnológica 

deveria possuir? (Roberts, 2007, p. 733, tradução nossa) 

Muito poucos de nós serão produtores de novos conhecimentos científicos. Mas nós 

todos somos consumidores de conhecimento científico e informação – quando nós 

lemos ou ouvimos sobre afirmações de conhecimento baseadas na ciência ou usamos 

artefatos e processos baseados em conhecimento científico. (Millar, 2008, p. 5, 

tradução nossa).  

O currículo de ciências deveria fornecer compreensão e conhecimento científico 

suficiente para habilitar os estudantes a ler artigos sobre ciência de jornais simples, e 

acompanhar com interesse programas de TV sobre novos avanços da ciência. (Collins 

et al, 2001, p. 13, tradução nossa) 

 A diferença maior entre um currículo baseado no conhecimento e outro no sujeito será 

a escolha que se faz do tratamento para o “objeto conhecimento”. Assim, enquanto o primeiro 

se centraliza na completude da posse desse conhecimento, o segundo enfatiza o caráter útil 

daquilo que se possui– reforçando assim o caráter de ferramenta do conhecimento: 

O Projeto Inter começava com a fase inicial de problematização da realidade, seguia 

com a organização da informação registrada na fase inicial e finalmente esta era 

sintetizada na fase de aplicação do conhecimento, com a realização de atividades 

concretas que visassem demonstrar a aquisição de conhecimentos por parte dos 

educandos. (Muenchen e Delizoicov, 2012, p. 210) 

O sábio uso de conhecimento, científico ou de outro tipo, permite que as pessoas 

assumam responsabilidades sociais que são esperadas de cidadãos atentos ou de 

tomadores de decisão chave empregados no serviço público ou nos negócios e na 

indústria. (Aikenhead, 2007, p. 66, tradução nossa) 

O objetivo central desse ensino na educação básica é promover a educação científica 

e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões 

de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões. (Santos, 2007, 

p.2) 

Somente levando em conta esses componentes, podemos desenvolver estruturas de 

conhecimento bem organizadas e relevantes com o potencial de conhecimento 

aplicável, no sentido do enfrentamento cotidiano e do comportamento crítico na 

sociedade. (Stuckey, Hofstein, Naaman e Eilks, 2013, p.10, tradução nossa) 

Desta maneira, o trabalho prevê um olhar sobre temas das ciências enfocando também 

as dimensões sociais e ambientais associadas ao uso destes conhecimentos e dos 

adventos deles provenientes. (Sasseron e Carvalho, 2011, p. 103) 

Em ambos os casos, o conhecimento está reificado, produzido, acabado e disponível 

para ser utilizado e adquirido. Embora se afirme que o conhecimento muda, na prática das 

decisões ele é como um objeto acabado, pronto para que os educadores decidam como ele será 

distribuído – se inteiro ou em partes, se por si mesmo ou em função de suas aplicações. Essa 

reificação do conhecimento se torna mais nítida quando, no discurso do ensino de ciências em 

favor de uma pedagogia mais crítica, vê-se as modificações curriculares serem feitas de maneira 
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que separa o que é conhecimento científico do que é experiência, natureza da ciência, 

capacidades e habilidades (grifos nossos): 

A opção por esse tipo de ensino se deu pela necessidade de uma alfabetização 

científica, no sentido de que não é apenas necessário conhecermos conceitos 

científicos, mas também, de se ter um conhecimento sobre a Natureza da Ciência. 

(Nascimento e Carvalho, 2007, p.1) 

Se esse é o nosso objetivo, quais são os conhecimentos e habilidades que os 

estudantes precisam? (Millar, 2008, p. 8, tradução nossa) 

AT17 intitulado ‘A Natureza da Ciência’, enfatizou o histórico, filosófico e, em um 

menor grau, as dimensões sociológicas da ciência: também pareceu refletir a 

preocupação contínua de ampliar o objetivo da ciência escolar para incluir mais do 

que a aquisição de conhecimento científico e conceitos (...). Jenkins, 2013, p. 143, 

tradução nossa).    

Esforços contemporâneos dentro das comunidades de educação científica 

responderam às desigualdades de raça, classe e gênero através de uma preocupação 

maior com ‘ensinar para a compreensão conceitual’, assim como com o 

reconhecimento de aspectos culturais do conhecimento e interação social (...). 

(Osborne, 1996, p. 255, tradução nossa) 

No entanto, usaremos o termo ‘alfabetização científica’ para designar as ideias que 

temos em mente e que objetivamos ao planejar um ensino que permita aos alunos 

interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus 

acontecimentos, podendo modificá-los e a si próprio através da prática consciente 

propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e conhecimentos 

científicos, bem como das habilidades associadas ao saber científico. (Sasseron e 

Carvalho, 2011, p.61) 

As habilidades, capacidades, processos discursivos, experiências, histórias e filosofias 

da ciência, entre outros processos históricos pelos quais os cientistas passaram no caminho para 

a construção de conhecimento, segundo as teorias construtivistas nas quais os estudos do ensino 

de ciência atuais se apoiam, se tornam, na prática de ensino e aprendizagem, meios que irão 

levar ao conhecimento. Se por um lado, é verdade que o conhecimento é fruto de práticas que 

passaram por tais estágios, por outro lado, as tentativas de reproduzir a construção histórica de 

conhecimento em sala de aula por meio de processos similares acaba por criar uma situação 

“estranha”, em que se tem a sensação de estar construindo conhecimento, quando na prática, o 

conhecimento que já estava construído, é, de fato, adquirido.  

(...) as abordagens atuais do ensino de ciências estabelecem mais ou menos 

explicitamente a importância da argumentação na aquisição de conhecimento 

científico entre estudantes de ciências. (Garcia-Mila e Andersen, 2007, p. 30, tradução 

nossa).  

Discurso, raciocínio e pensamento crítico são todos discutidos aqui para apresentar 

a sua relação com a argumentação e para mostrar os seus papéis significativos na 

aquisição de conhecimento científico. (Ogan-Bekiroglu e Eskin, 2012, p. 1417, 

tradução nossa).  

 Uma vez que o conhecimento é tido como um objeto passível de ser adquirido, e que 

essa aquisição corresponde a algo na mente do sujeito, todo o processo educativo se torna uma 

engenharia para descobrir os caminhos possíveis para fazer essa transferência. Nesse sentido, o 

ensino de conceitos na educação científica é muito semelhante à proposta que Young e seus 

colaboradores fazem, uma vez que estratégias que “incluem” o sujeito através de práticas 
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discursivas são tentativas de fazer o objeto conhecimento “entrar” na mente do sujeito. 

Obviamente, num discurso onde a crítica à ideia de transmissão tradicional de conhecimento é 

constante, se fará o esforço de chamar essa transferência de ‘construção’, e consequentemente, 

de fazer o aluno acreditar que ele foi capaz de chegar ao conhecimento por si mesmo – um 

conhecimento que já existia previamente a ele -, gerando alguns paradoxos.  

Há um comportamento “estranho” nessa maneira de tratar o conhecimento em ambos 

os tipos de discurso. Apesar de ser alimentado por epistemologias contemporâneas que negam 

a existência do conhecimento como um objeto acabado e independente do sujeito e da prática, 

há um comportamento “perverso” que insiste em tratá-lo como tal – algo típico de um 

preconceito filosófico. Mesmo que se procurasse chamar a atenção dos nossos educadores sobre 

esse uso “estranho”, isso não seria suficiente. Não bastaria forçá-los a usar uma nova 

linguagem, uma vez que a origem desse preconceito filosófico está atrelada às fontes de 

conhecimento e às tradições de ensino e aprendizagem às quais nós estamos acostumados, como 

argumentamos na próxima seção.  

 

3.2 UMA IMAGEM DE CONHECIMENTO FÍSICO 

 

 No capítulo anterior apontamos para a constatação da fixidez do conhecimento 

científico identificada por alguns autores no ensino de ciências. Nesta seção, queremos 

identificar qual é essa imagem que permanece fixa e entender qual é o seu papel nas propostas 

que se autodenominam construtivistas e que procuram colocar o sujeito como centro do 

currículo e da aprendizagem. Esta análise é necessária porque ela nos mostra como um 

conhecimento particular é também fundamento para justificar o papel da escola, e assim, nos 

permite identificar raízes mais profundas do preconceito filosófico apresentado na seção 

anterior, uma vez que os discursos em nível geral sobre a educação serão defendidos e 

reinterpretados de acordo com os discursos mais particulares de cada disciplina e, 

consequentemente, em torno do significado que o conhecimento tem na prática diária das 

propostas educativas.  

 Normalmente, o que se chama de conhecimento científico nas propostas didáticas são 

as teorias, leis, fatos e conceitos – os “produtos” da prática científica que dizem algo de 

verdadeiro sobre o mundo. Levando ainda em consideração que a proposta da alfabetização 

científica atual defende um aprendizado mínimo de conceitos científicos, que possam ser 

aplicados em problemas que relacionam ciência, tecnologia e sociedade, escolhemos olhar os 

conceitos mais fundamentais da física sem os quais quase ninguém diria que alguém pode 
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pensar fisicamente. Assim, analisaremos os conceitos de movimento, força, espaço, tempo, 

inércia, massa e gravidade, observando seus significados e posições nas propostas analisadas. 

Para selecionar os trabalhos, nossa busca por palavras-chave combinou estes conceitos com as 

palavras ‘construtivista’, ‘cidadania’, ‘pensamento crítico’, ‘tomada de decisão’ e ‘CTS’ – tanto 

em inglês como em português, dos anos 2000 a 2018. Da mesma maneira como na análise 

anterior, não consideramos as aplicações dos conceitos escolhidos quando estes apareciam em 

discursos de segunda ordem, como na história e filosofia da ciência, mas apenas quando eles 

eram utilizados como meta de aprendizagem de conhecimento científico e solicitado nas 

avaliações das práticas. Além disso, também procuramos identificar os usos desses conceitos e 

a gramática que regula tais usos - a gramática que se exige que o aluno saiba seguir em 

determinados jogos de linguagem.   

 A primeira identificação que fizemos ao buscar pelas propostas envolvendo os conceitos 

analisados é a existência de duas maneiras de posicionar o conhecimento. Uma delas, já 

esperada pela teoria curricular desenvolvida com objetivos centrados nos sujeitos e na 

responsabilidade social, é a de posicionar o conhecimento como ferramenta. Assim, 

identificamos práticas que objetivavam ensinar, por exemplo, argumentação, tomada de decisão 

e pensamento crítico que se esforçaram em utilizar o conhecimento físico como um dos suportes 

para atingir essas habilidades, ou ainda, para refletir sobre questões de ciência, tecnologia e 

sociedade. Aqui é importante lembrar do que apontamos no capítulo anterior sobre a dificuldade 

de associar tais objetivos com o conhecimento e que, portanto, os trabalhos que encontramos 

refletem uma quantidade pequena do total de trabalhos existentes nessa linha, pois uma boa 

parte deles considera como mais úteis a seus propósitos os conhecimentos sobre ciência e alguns 

padrões de argumentação e raciocínio.  

 Nas práticas em que o conhecimento é posicionado como ferramenta, os conceitos 

analisados aparecem poucas vezes como diretamente úteis para serem aplicados em questões 

que relacionam ciência, tecnologia e sociedade. As aplicações diretas aparecem principalmente 

no contexto da teoria da mecânica clássica em seu sentido mais técnico, com algumas poucas 

exceções para os conceitos de espaço dentro da relatividade restrita (ver: Bernardes, 2016), 

envolvendo a análise do movimento de forças em planos inclinados e lançamentos oblíquos, na 

descrição e previsão de movimentos uniformes e uniformemente variados, entre outros tópicos 

comuns de um livro didático tradicional. No entanto, em vez de aplicar estes conteúdos aos 

típicos exercícios e problemas abstratos, há o esforço de aplicá-los a situações e fenômenos 

concretos, limitados ao alcance de aplicação técnica da mecânica clássica, como no movimento 

de automóveis, o equilíbrio de objetos em fluidos, funcionamento máquinas e aparatos 
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tecnológicos, design de habitações, rodovias e pontes, movimento aplicado aos esportes, entre 

outros. Os seguintes exemplos ilustram como os conceitos são aplicados: 

[Fala de alunos após uma atividade que se esforça por abordar a relação ciência, 

tecnologia e sociedade de maneira crítica:] Lembro das atividades com as figuras, a 

do barco, a do foguete, a atividade com a roda d’água quando estudamos conservação 

de energia, as leis de Newton. (...) Também em sala de aula, com o ventilador, o toca 

discos, o liquidificador; se não tivesse atrito eles girariam ao contrário, se não tivesse 

os negocinhos de borracha em baixo. (Angotti, Bastos e Mion, 2001, p. 189) 

Buscamos, sim, desenvolver o processo de modo que o estudante pudesse estar 

formalizando as grandezas cinemáticas e outros conceitos, tendo como base as 

questões: ‘Como as coisas caem?’; ‘Por que as gotas de água da chuva não provocam 

ferimentos ao atingir as pessoas, mesmo caindo de uma altura superior a 2.000 

metros?’; ‘Existe semelhança entre o movimento das gotas de chuvas e o dos 

paraquedistas? // Em seguida, após as interações que surgiram das problematizações, 

iniciamos a organização do conteúdo da cinemática  dinâmica dos corpos a partir da 

diferenciação dos conceitos de velocidade média e instantânea (...), trazendo uma 

ideia cotidiana vinculada ao tráfego de rodovias, envolvendo assuntos como 

sinalizações, os profissionais do trânsito e a tecnologia utilizada de CTS (Ciência, 

tecnologia e sociedade). (Silva, Silva e Auth, 2015, p.2) 

[Atividade com o objetivo de ensinar argumentação discutindo o caso do lançamento 

vertical:] Ao que tudo indica, NEY não consegue separar o conceito de movimento 

do de velocidade instantânea e, com isso, deduz que, se há movimento, como o 

FORMADOR e RUI afirmam, então não pode haver velocidade nula. Ou seja, ele 

inverte a ordem da causalidade do argumento do turno 8 e acaba deduzindo o contrário 

do que defendeu no início. O formador, atento a essa contradição discursiva de NEY 

e à sua incorreção quanto ao conhecimento físico, que até então era tomado como 

certo e compartilhado, explicita e justifica um ponto de vista: a velocidade nula do 

objeto. (Vieira e Nascimento, 2009, p. 452) 

[Depoimento de aluno:] "Quando foi aplicada a lei da inércia, se o cinto de segurança 

não for usado, não haverá impedimento de movimento, o corpo continuará seguindo 

sua trajetória e causando consequências trágicas na vida das pessoas.” (Araújo et al, 

2017, p. 234) 

Para o assunto sobre inércia foram visualizadas em PowerPoint algumas situações 

corriqueiras como a freada brusca no ônibus e colisões de automóveis. Aproveitando 

o ensejo, discutiu-se com a turma a importância do uso do cinto de segurança; alguns 

alunos aproveitaram para narrar acidentes de pessoas de seu círculo social. Para 

finalizar, o vídeo de um comercial de uma moto foi exibido, onde era realizado o 

truque de se tirar a toalha da mesa sem mexer com o aparelho de jantar. (Gomes, 2017, 

p. 110) 

 Em muitos casos, o conhecimento físico utilizado não necessariamente tinha relação 

direta com a questão sociocientífica abordada, como é o caso do seguinte trabalho que se propôs 

a abordar questões ambientais e incluiu como parte da atividade cálculos de distribuição de 

massa: 

(...) a sequência didática ‘Meio Ambiente’ foi o foco da atenção deste estudo. Ela tem 

início com atividades e discussões sobre a importância da distribuição uniforme de 

massa em um corpo para sua flutuação: a partir do problema experimental conhecido 

como 'Problema do barquinho' (...), faz com que os alunos manipulem folhas de 

alumínio de tal modo a construir um barquinho que, quando posto em água, consiga 

carregar o maior número de arruelas de ferro sem afundar. O objetivo é levar os alunos 

a construírem a relação entre formato de embarcação e a capacidade de carga, desde 

que se mantenha a distribuição uniforme de massa. (...) Além do aspecto físico do 

lastro, trabalhamos, com os alunos, os problemas ambientais que podem representar 

a introdução de espécies de outros habitats em áreas nas quais os navios de carga 

despejam a água de lastro de seus tanques. (Sasseron e Carvalho, 2011, p. 103) 
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 A outra maneira de posicionar o conhecimento é bem parecida com a proposta de Young 

e colaboradores, no sentido de que os conceitos analisados aparecem como objetivo final da 

aprendizagem atingida por processos sustentados por pedagogias construtivistas e inclusivistas. 

Nos trabalhos que possuem esse objetivo, há um maior esforço para se obter uma completude 

dos conceitos, em vez de se selecionar apenas as partes que podem ser aplicadas em 

determinadas situações como fazem as propostas que consideram o conhecimento como uma 

ferramenta. Essa completude, no entanto, se limita ao que tradicionalmente se ensina sobre 

esses conceitos, mesmo quando há o envolvimento de estratégias como história e filosofia da 

ciência, construção de modelos, investigação, argumentação, formulação de hipóteses, entre 

outros. Por exemplo, as seguintes questões são solicitadas aos estudantes após práticas que 

envolvem habilidades como argumentação, raciocínio e pensamento crítico e construção de 

modelos como meios para adquirir conhecimento:  

Por favor, classifique o movimento de um objeto que é colocado em um plano sem 

atrito de ângulo θ e sujeito à uma força constante. (Ogan-Bekiroglu e Eskin, 2012, p. 

1425, tradução livre) 

1. Com a ajuda do modelo de interações (...) e das leis da mecânica, desenhe: um 

diagrama de interação da bola, um diagrama para todas as forças atuando na bola. 2. 

Usando novamente este modelo, como você explica o porquê de a bola fica em 

repouso? (Tiberghien, Vince e Gaidioz, 2009, p. 2301, tradução livre) 

Uma massa m é usada para acelerar um carrinho ao longo de uma mesa horizontal 

como mostra a figura. Assuma que a polia é homogênea e que a corda possui massa 

desprezível. Como a força F que acelera o carrinho se compara com o peso mg da 

massa? Responda afirmando se F = mg, F < mg  ou F> mg. Explique sua resposta 

brevemente. (Tao, 2001, p. 1204, tradução livre) 

Em trabalhos que utilizaram história e filosofia da ciência como estratégia para adquirir 

conhecimento, a gramática dos conceitos que se exige dos estudantes como resultado da 

aprendizagem também é bem semelhante ao que conhecemos tradicionalmente, mesmo quando 

a história apresentada, muitas vezes a da evolução de um determinado conceito, contém outras 

maneiras de entendê-lo (outras gramáticas). Essas outras gramáticas, no entanto, serão 

consideradas apenas como estratégias para que o sujeito perceba e compare suas próprias 

concepções prévias e opte pela científica, que é considerada de melhor utilidade para a 

explicação dos fenômenos. Quando se exige algo diferente dos conhecimentos tradicionais, 

utilizam-se os conhecimentos produzidos pela história e filosofia da ciência para a compreensão 

da natureza da ciência ou das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, mas não há 

mudança no que é considerado conhecimento científico. Os exemplos seguintes ilustram o que 

foi solicitado dos estudantes nestes casos:  

1. Enuncie a lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton. 4. Dois navios de 

300.000 toneladas cada estão separados por uma distância de 100 metros entre seus 

centros de massa. Calcule o valor da força de atração gravitacional entre eles. 

(Rodrigues, Zimmermann e Hartmann, 2012, p. 515)  
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Q9. A figura abaixo representa uma escuna atracada ao cais. [ver figura]. Imagine que 

a escuna está parada em relação ao cais. Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do 

mastro - ponto O. Nesse caso, ela cairá ao pé do mastro - ponto Q. Quando a escuma 

se afastar do cais (movimento para a esquerda), com velocidade constante, e 

desprezada a resistência do ar, se a mesma bola for abandonada do mesmo ponto O, 

em que ponto cairá? Justifique a sua resposta. (Monteiro e Martins, 2015, 4501-8) 

As respostas [antes das aulas contextuais] mostraram como eles pensavam em 

aceleração como um 'ir rápido' ou 'uma grande força' em vez de 'mudança na 

velocidade'. (…) Uma vez que os estudantes entenderam a diferença entre velocidade 

constante e alteração de velocidade, o experimento do plano inclinado de Galileu foi 

conduzido para demonstrar o conceito de aceleração. (SEKER; WELSH, 2006, p. 69, 

tradução livre) 

Um exemplo simples [sobre dificuldades de aprendizagem] está em uma comum 

incompreensão da terceira lei de Newton (…): 'Para toda ação há uma reação igual e 

oposta'. Isso não dá nenhuma indicação sobre o significado de ação e reação (…). O 

próprio Newton apresentou a lei de uma maneira mais útil e mais compreensível: 'A 

ação mútua entre dois corpos como sempre igual e direcionada para partes contrárias. 

(GAULD, 2014, p. 78, tradução livre) 

 A maioria dos trabalhos com o objetivo de ensinar conceitos focaram na consideração 

das concepções prévias dos estudantes e na aplicação em situações que lhes são conhecidas, 

com o intuito de que houvesse a mudança dessas concepções, ou a evolução delas, para as 

concepções científicas. Para essa aproximação com a experiência do aluno, é comum o uso de 

narrativas e de aulas dialógicas, que, assim como nos casos anteriores, funcionam como meios 

para se chegar ao conhecimento. Os exemplos seguintes ilustram tais esforços:  

Por exemplo, ao construir a compreensão da mecânica newtoniana, a ação atuante 

[concepção prévia] pode servir como um fundamento intuitivo para a primeira e 

segunda lei de Newton, segundo as quais uma força é necessária para iniciar ou mudar 

um movimento, mas não para mantê-lo (em constante velocidade). (Elby, 2000, p. 

484, tradução livre) 

As atividades foram desenvolvidas em grupos no refeitório e na quadra de esportes da 

escola: com corda de pular, cadeiras, giz de quadro-negro, bola, carrinhos pequenos 

de brinquedo, skates (…), os alunos realizaram as simulações propostas, definindo e 

desenhando no chão da quadra, com giz de quadro-negro, as forças resultantes, a 

direção e o sentido da força aplicada. Experimentaram Ação e Reação quando jogaram 

bola na parede, perceberam que a Força de atrito ao andarem de skates e, no final 

completaram  roteiro, mediante conversa entre si. (Gomes, 2017, p. 111) 

Representações de força, por exemplo, incluíram gestões da mão do professor e 

estudantes para acompanhar suas explicações verbais, usando linguagem científica e 

cotidiana, de situações cotidianas que envolviam o uso de forças. Em discussões sobre 

as forças envolvidas em abrir tampas de garrafas de refrigerante, uma garrafa real foi 

dada para os estudantes manipularem. Esperava-se que os estudantes pudessem 

traduzir suas ações físicas de abrir a garrafa para uma representação visual que 

inicialmente utilizou seus próprios desenhos e, depois, para representar as ações em 

forma simbólica usando a convenção científica de flechas para representar as forças. 

(Hubber, Tytler e Haslam, 2010, p.19, tradução livre) 

 Em alguns poucos casos, a aplicação do conhecimento é feita para objetos fora da Terra, 

mas ainda assim mantendo uma grande similaridade com a maneira de aplicar esses conceitos 

normalmente solicitada, como no seguinte trabalho que estendeu a aplicação das leis de Newton 

para os planetas e satélites:   

Parte IV. Gravitação Universal. Atividade 1. Movimento da Lua. Para estudar o 

movimento da Lua em volta da Terra, nós escolhemos representá-la através de seu 

centro e considerar que este ponto tem um movimento circular. Quando o centro de 
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gravidade de um objeto tem um movimento uniforme, nós dizemos que esse objeto 

tem um movimento circular uniforme. Nós estudamos sistemas nos quais, como a Lua, 

tem um movimento circular uniforme. // 1. Usando o modelo das leis do movimento 

da mecânica, diga se as forças exercidas em tal sistema (i.e. com um movimento 

circular uniforme) se cancelam. (Tiberghien, Vince e Gaidioz, 2009, p. 2305, tradução 

livre) 

Pelo campo de ação possível para a aplicação dos conceitos observada nesses diferentes 

trabalhos, que acontece essencialmente com o propósito de explicar, descrever e prever 

movimentos e fenômenos de uma maneira bastante particular, há a indicação de que apesar das 

mudanças externas, o conhecimento da mecânica clássica continua organizado, selecionado e 

aplicado tal como o conhecemos tradicionalmente. Em outras palavras, os jogos de linguagem 

e a gramática dos conceitos continuam os mesmos, embora possam mudar o contexto de 

aplicação. Assim, o conceito de espaço continua a se referir principalmente ao deslocamento 

de um corpo na Terra e a uma componente do cálculo da velocidade; a massa à uma quantidade 

que geralmente pode ser medida por uma balança e como parte da equação para a força; a força 

pela expressão ‘F = m.a’, vista como uma interação entre corpos e como causa da mudança de 

movimento; a inércia como uma tendência do movimento uniforme de corpos na Terra; a 

gravidade como um dos tipos de força na direção da Terra descrita pela segunda lei de Newton 

ou calculada pela lei da gravitação universal; e o movimento como o deslocamento de um corpo 

com relação a um referencial, que pode ser composto por movimentos acelerados ou não, e que 

pode variar de acordo com a força exercida.  

Os casos em que estes conceitos são aplicados se limitam à descrição e previsão de 

movimentos tais como lançamentos oblíquos de projéteis, queda livre de objetos quaisquer na 

Terra, trajetórias circulares de pedras, carros, movimento uniforme de automóveis, entre outros. 

Essas descrições e previsões geralmente requerem que se encontrem a posição, velocidade, 

aceleração, trajetória e forças atuantes nos projéteis. Obviamente, junto com estas aplicações 

há as habilidades necessárias como a leitura de gráficos, cálculos básicos, o conhecimento das 

regras para formar diagramas de força, a classificação de movimentos em uniforme e não-

uniforme, a composição de forças, etc.  

Mesmo para algumas poucas exceções onde a mecânica clássica é aplicada para objetos 

fora da Terra, como em Rodrigues, Zimmermann e Hartmann (2012), onde há a aplicação dos 

conceitos analisados para o caso da trajetória de um satélite, as definições dos conceitos e o 

modo de descrição e aplicação permanecem os mesmos. Aqui, é preciso ainda ressaltar que os 

trabalhos que utilizam de fato o conhecimento científico dessa maneira acabam por ter efeitos 

menos críticos do que o esperado pelo próprio movimento CTS, como analisa Strieder e 

Kawamura (2017), e que as propostas que obtém mais sucesso nesse sentido requerem pouco 
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ou mesmo nenhum conhecimento científico e muito mais habilidades gerais e conhecimentos 

sobre a natureza, história e filosofia da ciência (Idem).  

 Por outro lado, há os casos em que os conceitos analisados aparecem aplicados 

indiretamente como ferramentas de outras teorias, como o eletromagnetismo e termodinâmica, 

por meio de conceitos derivados como energia, força eletromagnética, pressão, entre outros. 

Nestes casos, os conceitos aparecem bem mais reduzidos, onde apenas partes técnicas ou 

noções relevantes para a compreensão de um problema particular são utilizados – que muitas 

vezes não diferem do uso do senso comum.  

Assim, por exemplo, num problema envolvendo conscientização ambiental e poluentes 

atmosféricos, será suficiente saber que a gravidade é uma força que mantém o ar preso à Terra, 

como no trabalho de Régis e Bello (2011); em uma proposta de abordagem da energia eólica 

como tema gerador (Prochnow et al, 2013), é suficiente saber que força é aquela que o vento 

pode provocar em diferentes direções e que movimento é aquele das turbinas; na abordagem 

CTS de motores à combustão feita por Sousa e Alencar (2007), movimento possui o mesmo 

significado dado pelo senso comum; ou ainda no trabalho de Campos, Cruz e Porto (2016), que 

requer apenas a matematização do movimento circular para abordar o movimento na geração 

de energia eólica.   

Dessa maneira, as estratégias utilizadas para ensinar esses conceitos são consideradas 

“caminhos” para levar ao conhecimento, mas não parte necessária dele, pois o que se exige do 

estudante são as definições e aplicações típicas dos livros didáticos tradicionais, com a inclusão 

de esforços para fazer aplicações em equipamentos e fenômenos cotidianos e para considerar 

as concepções prévias dos estudantes, pois assim a mudança para as concepções científicas é 

considerada mais efetiva.  

Este tipo de consequência é inevitável quando o conhecimento é tido como um objeto 

independente e fixo, mesmo em currículos centrados em questões de responsabilidade social, 

uma vez que com isso vem a ideia de que primeiro deve-se adquirir ou possuir um determinado 

conhecimento para depois poder utilizá-lo. A imagem seguinte procura sintetizar a gramática 

do conceito de conhecimento tal como identificada nas propostas analisadas nesta e na seção 

anterior:  
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FIGURA 1 – POSIÇÃO, SIGNIFICADO E POSSIBILIDADES DO CONHECIMENTO NAS PRÁTICAS 

ANALISADAS (GRAMÁTICA DO CONCEITO DE CONHECIMENTO) 

 

Fonte: produção nossa.  

 

 É interessante notar que a influência das epistemologias e psicologias contemporâneas, 

bem como das pedagogias críticas, puderam chegar até onde lhes foi possível, ou seja, puderam 

mudar os caminhos para se chegar ao conhecimento e as suas aplicações, mantendo-o, no 

entanto, “intacto”, mesmo que selecionado ou reduzido para as suas partes relevantes. 

Obviamente, passaram a haver novos objetivos, tais como a aprendizagem de habilidades. No 

entanto, estas não aparecem identificadas como conhecimento científico, mas com o seu 

processo de produção, principalmente por não se relacionarem especificamente com ele, uma 

vez que são constituídas de padrões, fases ou regras gerais e transferíveis (ex.: padrão de 

argumentação de Toulmin em Sasseron e Carvalho (2011)).   

 A manutenção de um conhecimento fixo, ou seja, com as mesmas definições e tipos de 

aplicação para os conceitos, em conjunto com epistemologias relativistas e teorias sócio 

construtivistas da aprendizagem, conferem um caráter “estranho” às investigações no ensino de 

ciências. Estas se esforçam para justificar e mostrar na história da ciência quais foram os passos 

para a construção do conhecimento e procuram reproduzir condições semelhantes à espera de 

que o conhecimento científico apareça como resultado desses esforços. Ou seja, assim como na 

história do conhecimento científico os cientistas negociam significados, utilizam a linguagem 

narrativa, experimentam, formulam hipóteses e interagem uns com os outros, faz-se com que 

os estudantes participem em atividades semelhantes na esperança de que o conhecimento 

apareça no final. Trata-se de uma “esperança” porque não se sabe realmente como essas 

condições se conectam ao conhecimento final a ser aprendido. Nos seguintes trechos retirados 

dos trabalhos analisados, podemos identificar essa “esperança”: 
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Sócio-construtivistas como Lemke enfatizam que para entender como os cientistas 

elaboram suas visões do mundo, nós temos que entender como eles trocam ideias e 

como eles mudam suas opiniões em resposta à evidências: ou seja, a maneira com a 

qual eles usam recursos para fazer significados, analisando a sequência progressiva 

do que eles dizem, os diagramas que eles constroem, as equações que eles escrevem, 

e ver o efeito disso tudo na construção de significados. (Garcia-Mila e Andersen, 

2007, p. 30, tradução livre) 

Durante a aplicação da sequência didática e as discussões dos textos históricos 

procuramos enfatizar como eram explicados os movimentos pelos diferentes 

personagens da história, sem discutir nenhuma das questões propostas nos 

questionários. No questionário final, composto pelas mesmas questões, buscamos 

identificar possíveis mudanças. A análise permitiu evidenciar, no tocante aos aspectos 

sobre a inércia, um aumento no percentual de acertos para todas as respostas dessa 

parte. (Monteiro e Martins, 2015, p. 4501-6) 

 Não saber qual é a ligação, necessária, entre as estratégias utilizadas e o conhecimento 

final que se quer ensinar faz com que o conhecimento pareça um objeto transcendental, 

localizado em algum lugar misterioso, em que basta colocar o estudante em condições 

semelhantes às históricas que esse mesmo “objeto” será construído, evoluindo das concepções 

prévias, assim como na história os cientistas conseguiram evoluir de concepções semelhantes 

para as que são consideradas cientificamente corretas atualmente. Isso é equivalente a dizer que 

o conhecimento também já existia em algum lugar quando os cientistas o descobriram, bastando 

ter as condições históricas e a cultura científica correta para que eles viessem à tona. Nesse 

sentido, essa maneira de tratar o conhecimento é bastante coerente com a ideia de objeto 

independente que aparece nos discursos mais gerais em educação, como mostramos na seção 

anterior.  

 A ausência de conexão entre o processo e o produto, em conjunto com a necessidade de 

transferir esse produto para os estudantes, faz com que se gere ainda um outro preconceito 

filosófico, que é considerar a compreensão como uma imagem ou estrutura específica na mente 

do estudante – internalização. Apesar de que as teorias psicológicas e cognitivistas tenham, 

com sucesso, mostrado que há uma correlação empírica entre a mudança conceitual e 

experiências, interações sociais, estrutura cognitiva mental e representações visuais, isso não 

implica que a compreensão de um conceito seja equivalente à formação de uma imagem 

específica na mente do estudante – como se ter a memória de uma experiência ou ter a ajuda de 

uma imagem mental fosse o que causasse a compreensão. Nesse sentido, mesmo se processos 

ou estados mentais acompanham a compreensão, não existe uma correlação lógica que indique 

que eles sejam iguais ou equivalentes à ela (Ahsen, 2007). 

Essa maneira de conceber a compreensão, que afirma que ela consiste na consciência de 

estados ou processos internos que ocorrem quando pronunciamos as palavras, é uma longa 

tradição de psicologização (redução de fenômenos apenas à dimensão psicológica), que 
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Wittgenstein criticou na segunda fase de seu pensamento (Ahsen, 2007) e é muito frequente no 

Ensino de Ciências (Heckler, 2014).  

 Embora saibamos, na prática, que a compreensão só poderá ser verificada quando 

solicitarmos ao estudante que realize determinadas atividades, como a resolução de exercícios 

ou a interpretação de fenômenos; a ideia de que o conhecimento é um objeto independente e de 

que a compreensão é uma imagem mental leva à ideia de que o “objeto conhecimento” precisa 

ser transferido para a mente do sujeito e que o resultado desse processo, a internalização, será 

a causa da compreensão. Isso retira o foco do simples fato de que quando um estudante executa 

uma determinada atividade, o faz de acordo com as convenções que lhes ensinamos 

(Gottschalk, 2017).  

Essa confusão leva a uma espécie de cientificismo das investigações, que, pela falta de 

conhecimento da clara conexão entre a compreensão (a internalização do objeto) e os caminhos 

que levam a ela (processo), nos leva a fazer tentativas quase que caóticas de reconstrução das 

condições históricas e a testar empiricamente as correlações entre as variáveis incluídas na 

prática educativa e os resultados de compreensão alcançados, tal como em uma típica visão de 

experimentação científica.  

 Se considerarmos a gramática do conhecimento identificada nas propostas analisadas, é 

perceptível que ela contém uma epistemologia fundamentalmente positivista que atua na prática 

(paralela àquelas mais relativistas que justificam os processos de aquisição de conhecimento). 

Embora a inclusão de conteúdos de história e filosofia da ciência tenham aparecido para 

humanizar o conhecimento, o fato de que este está pronto para ser aplicado em qualquer lugar 

transmite a mensagem implícita de que, no fundo, o conhecimento é independente dos seres 

humanos e não é passível de ser questionado. Ele consiste de regras que dizem como o mundo 

é, nós as aprendemos e depois as aplicamos no mundo. Isso é claramente o oposto do que 

gostariam os defensores de uma educação mais humanista e crítica, e inclui os sujeitos apenas 

nos “caminhos” para o conhecimento.  

Há sim a crítica que vem da história e filosofia da ciência, mas esta não toca o que de 

fato o aluno tem que saber no final das práticas educativas. Em outras palavras, há um discurso 

de que o conhecimento é humano – e os alunos podem até aprender a repeti-lo para agradar os 

professores, e podem até entender que houve uma evolução histórica do conhecimento – mas a 

mensagem que lhes é dada na prática do aprendizado do conhecimento científico é a de que este 

é fixo e independente dos sujeitos, uma vez que os alunos, que são também sujeitos, não tem 

nenhuma contribuição naquilo que já estava previamente planejado para eles.  



67 

 

 

 A semelhança da gramática do conhecimento identificada nas práticas particulares de 

ensino de física com aquela que observamos para as discussões em torno da transmissão cultural 

parece indicar que a tradição do conhecimento escolar é a raiz mais profunda da imagem de 

conhecimento como objeto independente. É no momento de ir atrás do conhecimento para 

colocar em prática as novas propostas que todos recorrem àquilo que sempre se acostumou 

chamar de ‘conhecimento’, ou seja, às boas e velhas organizações de conhecimento presentes 

nos livros didáticos do ensino médio ou nos manuais universitários.  

Afinal, é lá que aprendemos onde o conhecimento está. É lá que aprendemos a aplicar 

os conceitos de espaço, massa, inércia, força e movimento seguindo uma gramática particular 

que limita o campo de uso dessas palavras para a previsão e explicação de lançamentos 

oblíquos, trajetórias circulares e movimento retilíneos com significados e aplicações bastante 

precisos. É lá nos problemas colocados para serem resolvidos no final de cada capítulo que 

aprendemos a aplicar esses conceitos principalmente ao movimento de carrosséis, canhões, 

bombas caindo de aviões, navios, automóveis, bolas de ping-pong e escunas atracadas em cais 

– e aqui esperamos que o leitor comece a ver que esses não são exatamente os objetos mais 

valiosos para pessoas de qualquer cultura e classe social, e muito menos os objetos sobre os 

quais o conhecimento científico se constrói e se justifica no discurso dos cientistas (voltaremos 

a esse ponto no capítulo 4). É por essa imagem constante de conhecimento que acreditamos que 

novas imagens se fazem urgentes. A libertação dessa imagem fixa constitui o objetivo do 

próximo capítulo. Antes, porém, queremos ainda refletir sobre como esta causa a dicotomia 

entre sujeito e conhecimento que aparece no debate em torno da transmissão cultural.   

 

3.3 PROBLEMAS FILOSÓFICOS SOBRE RACIONALIDADE, SUBJETIVIDADE E 

OBJETIVIDADE 

 

A concepção de um conhecimento que está fixo, com um conjunto de regras bem 

estabelecidas que refletem o mundo tal como ele é e possuem aplicações bastante precisas e 

independentes das contribuições dos sujeitos, leva, inevitavelmente, à separação entre o sujeito 

e o conhecimento. Por mais que hajam esforços de integrar o sujeito nas práticas educacionais, 

essa integração será sempre limitada à pedagogia e nunca poderá conectar, de fato, o sujeito ao 

conhecimento que ele acredita estar construindo. Mesmo se o conhecimento for aplicado à 

situações que são familiares aos sujeitos, as regras e maneiras de aplicá-las virão sempre 

produzidas pelo “outro”. Daí que a separação entre currículo e pedagogia, que é defendida por 
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Michael Young, também existirá na prática das propostas mais integradoras e centradas no 

sujeito – contra a vontade de seus defensores -, e a tensão sujeito e conhecimento será inevitável.  

Essa tensão nada mais é do que a clássica oposição entre objetividade e subjetividade 

que constitui um dos grandes problemas clássicos da filosofia (Silva, 1996). Ela se manifesta 

no ensino de ciências e na educação como um todo através das tentativas de relacionar as 

práticas particulares dos sujeitos com conhecimentos que são gerais e independente delas, o que 

termina por objetivá-las, uma vez que as regras as precedem e as estruturam (ex.: como se deve 

olhar para os fenômenos cotidianos com o objetivo de explicar, descrever e prever), não 

deixando espaço para a criação e para conclusões diferentes às previamente planejadas.  

Por outro lado, quando se priorizam as práticas particulares e as subjetividades, 

dificilmente o conhecimento consegue fazer parte delas. Ainda, quando se consideram as 

práticas de construção de conhecimento e mudança conceitual em que o que se deve saber é 

previamente determinado, não se percebe o objetivismo em jogo. O professor, conhecendo as 

regras e definições que o estudante deve adquirir, ou ainda conhecendo o mundo que o estudante 

também deve conhecer, inevitavelmente guia as práticas educativas por meio de tais regras, 

criando a “engenharia” mencionada no capítulo anterior para se chegar ao resultado final.   

Podemos interpretar essa tensão ainda como uma dificuldade em saber qual é o papel 

do sujeito, de um lado, e de outro, daquilo que já existia antes dele, em sua formação. De 

maneira simplificada, a questão principal é: as ideias já existentes no mundo devem ser 

impostas ao sujeito ou deve-se deixar que novas ideias floresçam? As justificativas para 

priorizar o sujeito irão envolver a importância de dar voz a eles considerando as relações de 

dominação e nossos problemas históricos e sociais. Priorizar o que já existia antes dele, por 

outro lado, será justificado pela necessidade de transmissão cultural a adaptação ao estágio atual 

em que nossa sociedade se encontra. A transmissão cultural, por sua vez, é normalmente 

interpretada como idêntica à transmissão de conhecimento, por seu valor de verdade e 

objetividade. Obviamente, há variações nas propostas e tentativas de síntese entre os dois lados 

do debate, como é o caso da proposta do próprio Young, que tenta associar a transmissão de 

conhecimento com a voz aos sujeitos. 

A maneira como esse debate ocorre indica que há uma ânsia por encontrar um 

fundamento último para nossa relação com o mundo. Ora o fundamento deve estar no sujeito, 

na medida em que ele consegue participar e ter voz para escolher e para interpretar o mundo à 

sua maneira. Ora o fundamento deve estar no próprio mundo que o antecede, que lhe 

proporcionará ferramentas para seguir adiante nele. Se para o debate apresentado o mundo que 

antecede ao sujeito é identificado ao conhecimento produzido pela ciência, uma vez que ele traz 
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as verdades sobre esse mundo, confunde-se, portanto, conhecimento com mundo. Sendo ainda 

este conhecimento previamente fixado, torna-se difícil não entrar na dicotomia entre sujeito e 

objeto, e a confusão entre subjetividade e objetividade é inevitável, uma vez que as tentativas 

de conciliar conhecimento e sujeito serão confundidas com a tentativa de conciliar subjetividade 

e objetividade.   

Essas conciliações são ainda suportadas por epistemologias que procuram identificar 

um fundamento para o conhecimento, que atualmente tem influenciado a Educação por 

fundamentá-lo ora no consenso e negociação entre os seres humanos, como é o caso do realismo 

de Durkheim que fundamenta a defesa de Michael Young, ora na dialética entre sujeito e objeto, 

como é o caso das epistemologias de origem Marxistas. Essas epistemologias, ao serem 

apropriadas por uma Educação que confunde mundo com conhecimento, amplificam a confusão 

porque oferecem elementos para suprir a ânsia de fundamentar a nossa relação com o mundo, 

e, sem que percebamos, os aplicamos para a relação do sujeito com o conhecimento. Isso nos 

leva a reforçar a confusão entre regras, leis e definições chamadas de conhecimento com o 

próprio mundo, e assim, à tentativa de construir uma espécie de dialética entre o conhecimento, 

enquanto produto das práticas científicas e tal como estamos acostumados a vê-lo nos livros 

didáticos, e os sujeitos – assim se justificam as propostas de conectar o conhecimento às vidas 

dos sujeitos por meio da pedagogia, mas não do currículo (que representaria a verdade do 

mundo).  

 Esta oposição entre subjetividade e objetividade se reforça na separação entre 

habilidades e conhecimento, que nada mais é do que o reflexo da separação entre processo de 

produção de conhecimento e conhecimento. A falta de conexão explícitas entre as diferentes 

estratégias mais subjetivas para se alcançar conhecimento, como o uso de narrativas, 

investigação, argumentação, entre outros, e o conhecimento fixo, revela a profunda dificuldade 

que enfrentamos de associar o que é subjetivo ao que é objetivo, mesmo que saibamos, através 

das epistemologias contemporâneas, que eles estão associados.  

 Há ainda uma confusão a respeito da racionalidade científica e da razão natural. A ideia 

de que o conhecimento pode ser adquirido por meio de uma mudança conceitual que se traduz 

na evolução do conhecimento que o sujeito já possui para o conhecimento científico indica que 

há a crença de que a razão natural pode evoluir para a razão científica (igualada às regras de 

pensamento expressas pelo conhecimento), bastando com que se criem as condições necessárias 

– tal como como pode ser visto na história da ciência. Isso indica, mais uma vez, a ideia de um 

conhecimento esperando para ser descoberto. É como se a razão fosse o fundamento último 

para o conhecimento – ela contém o “gérmen” que leva naturalmente a ele.  
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Por outro lado, a conhecida crise da razão (Condé, 2004) que questionou a razão como 

fundamento último para a construção de conhecimento, levou os próprios educadores a 

relativizar o conhecimento e entendê-lo como dependente das culturas. Essa relativização nos 

levou a considerar que os sujeitos de culturas diferentes possuem subjetividades que são 

incomensuráveis entre si. Consequentemente, é o que também nos leva a considerar que o 

conhecimento científico, produzido em uma cultura diferente daquela do sujeito, só lhe pode 

ser significativo se for utilizado como ferramenta integrada à sua subjetividade, sem invadi-la 

- daí o uso do conhecimento como um objeto útil, mas que pode ser separado do sujeito. 

Entretanto, essas duas maneiras de entender a racionalidade são conflitantes, pois, como é 

possível não invadir as diferentes culturas e ao mesmo tempo acreditar que elas podem evoluir 

naturalmente para a racionalidade científica? Ainda mais se considerarmos que essa 

racionalidade científica é igualada às regras  e definições fixas que depois serão aplicadas de 

maneira a determinar o olhar para o mundo sem deixar espaço para o sujeito? 

Esses problemas filosóficos a respeito da relação entre racionalidade, objetividade e 

subjetividade são gerados pela fixidez do que estamos acostumados a chamar de conhecimento. 

Para superar essas oposições, precisamos mostrar que a imagem de conhecimento à qual 

estamos acostumados não é a única possível, ou seja, que há gramáticas e jogos de linguagem 

diferentes – caso contrário, o preconceito filosófico que trata o conhecimento como um objeto 

independente dos sujeitos continuará existindo como uma consequência lógica de sua fixidez, 

por mais que as epistemologias e pedagogias possam dizer o contrário. No próximo capítulo, 

iniciamos uma terapia da imagem de conhecimento identificada seguindo a segunda fase de 

pensamento de Ludwig Wittgenstein e criamos um método mais específico de investigação 

baseado nas imagens e tensões identificadas neste capítulo.  
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4 TERAPIA FILOSÓFICA DA IMAGEM DE CONHECIMENTO FÍSICO 

 

 Neste capítulo realizamos uma terapia filosófica da imagem de conhecimento 

identificada no capítulo anterior e discutimos suas consequências para dissolver os problemas 

filosóficos apontados e para libertar-nos do preconceito filosófico que trata o conhecimento tal 

como um objeto físico e independente. Para tanto, justificamos e descrevemos um método de 

terapia filosófica específico para esta tese. Em seguida, o aplicamos para descrever a gramática 

dos conceitos que analisamos no capítulo anterior tal como eles aparecem em jogos de 

linguagem da física.  

Através de nossa análise mostramos que os conceitos aos quais geralmente damos uma 

aplicação específica, bem como significados fixos para as palavras que os representam, podem 

ter aplicações e significados diferentes quando os consideramos em sua pragmática, ou seja, em 

seu uso na prática diária da ciência. Mostramos também que existem diferentes dimensões dos 

conceitos que não são consideradas nas definições às quais estamos acostumados, mas que, no 

entanto, são necessárias para uma formação autônoma deles. Além disso, mostramos como os 

diferentes significados são possíveis por sua conexão à práticas linguísticas que contém uma 

normatividade responsável por colocar o sujeito em uma posição particular para ver o mundo, 

em uma imagem de mundo, que constitui um critério para partilhar da objetividade do 

conhecimento.  

Argumentamos que através do compartilhamento de uma imagem de mundo, e não 

apenas do conhecimento conectado a ela, é possível construir um estilo próprio de aplicação 

dos conceitos e abrir um espaço para a criação e para a construção de um estilo individual de 

compreender a física. Sem essa imagem de mundo não há conhecimento, pois este se torna um 

conjunto de técnicas ou regras a serem aplicadas ao mundo, regras que estão fixas e que não 

podem ser nada além de aplicadas.  

Concluímos, assim, que o conhecimento, enquanto expresso por uma linguagem que 

carrega conceitos, sempre estará conectado à práticas linguísticas, e portanto, a uma imagem de 

mundo - o elemento faltante para dissolver as tensões indicadas na seção anterior. É pelo caráter 

linguístico do conhecimento, que necessariamente requer uma gramática para ter sentido, que 

encontramos a conexão entre sujeito e conhecimento, e que vemos que o conhecimento nunca 

pode estar fixo – sem que isso signifique uma perda da objetividade. É o acesso à essa imagem 

de mundo que permitirá dar sentido ao conhecimento, que passa a ser entendido como uma 

verdade necessária dentro de um marco de referência. Essas conclusões nos auxiliarão a retomar 

o problema educacional desta tese no capítulo seguinte.  
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4.1 VISÃO PANORÂMICA E METODOLOGIA ESPECÍFICA PARA ESTA TESE 

 

 No segundo capítulo descrevemos o método filosófico geral de Wittgenstein para a 

realização da terapia conceitual. Boa parte de suas descrições de linguagem diziam respeito à 

aplicação de conceitos tal como usados em nossa linguagem natural, com alguns exemplos na 

linguagem matemática e psicológica. Provavelmente por esse motivo, a maioria das 

investigações que fazem descrições conceituais wittgensteinianas o fazem também para a 

linguagem em discursos gerais da educação, analisando os conceitos educacionais de 

‘aprendizagem’, ‘ensino’, ‘compreensão’, ‘significado’, ‘capacidade’, ‘educação’, entre outros 

(ex.: Peters, 1968; Ryle, 1967 e Scheffler, 1978). Outros utilizam os resultados de sua análise 

filosófica para compreender como alguém aprende uma linguagem (ex.: Gottschalk, 2007; 

Smeyers e Marshall, 1995). Algumas análises conceituais são também realizadas no ensino de 

ciências, embora apenas aplicadas a conceitos gerais de ensino e aprendizagem e não aos 

científicos (ex.: Wickman e Östman, 2002).  

Entretanto, as reflexões sobre o aprendizado de conhecimento não costumam tocar o 

conhecimento que está dado na tradição dos livros didáticos, mas apenas transferem os 

resultados da terapia wittgensteiniana para o conhecimento que está reificado como se ele fosse 

idêntico à linguagem da ciência. Assim, um conhecimento específico normalmente passa a ser 

compreendido, sob um olhar wittgensteiniano, como constituído de regras convencionais 

conectadas a uma certa maneira de segui-las - que precisa ser aprendida, em vez de descoberta 

ou construída.  

Consequentemente, por Wittgenstein ter mostrado que as palavras da nossa linguagem 

se conectam à ação e à uma normatividade, assim como à imagens de mundo, a mais comum 

interpretação wittgensteiniana de Educação tende a apoiar-se em filosofias liberais (ex.: 

Standish, 2007) para defender que as disciplinas proporcionam maneiras diferentes de ver o 

mundo, permitindo a criação e a liberdade de pensamento. Esse modo de interpretar a filosofia 

de Wittgenstein, quando aplicado às disciplinas específicas, tende a considerar a normatividade 

da ciência como idêntica às regras expressadas nas teorias formalizadas, em conjunto com os 

procedimentos necessários para a sua aplicação – daí que aparecem trabalhos que indicam que 

saber uma disciplina é mais que um saber que, mas também um saber como, identificando, por 

exemplo, conhecimentos procedimentais que são muitas vezes tácitos aos conhecimentos 

apresentados explicitamente (ex.: Winch, 2013). Embora esses pontos sejam relevantes, 

acreditamos que eles não tocam na raiz da questão levantada por esses próprios autores, porque 

há uma confusão entre linguagem e conhecimento.  
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Considerando que o conhecimento sempre está dado com definições e aplicações 

determinadas, tal como mostramos na seção anterior, não há o espaço para a liberdade de 

pensamento defendida. Há espaço apenas para duvidar a respeito das formas de se aplicar as 

regras, e o “pensamento crítico” torna-se confundido com uma aplicação melhor ou pior delas. 

Isso será inevitável enquanto as apropriações de Wittgenstein na Educação se concentrarem em 

ensinar melhor o conhecimento que já está dado, apenas acrescentando a importância de sua 

conexão com as práticas e do aprendizado de convenções.  

Para nós, o problema dessa apropriação de Wittgenstein é a igualdade entre 

conhecimento e linguagem, que vem implícita à transferência de suas conclusões para a 

aprendizagem de um conhecimento. Considerar uma diferença categórica entre conhecimento 

e linguagem é de fundamental importância para evitar confusões. Sem essa diferenciação, o 

conhecimento físico analisado no capítulo anterior continua inevitavelmente fixo, e, sob 

interpretações wittgensteinianas, passa a constituir um universo de práticas com uma linguagem 

fictícia, por confundir o conhecimento criado pela ciência com sua linguagem.  

Para que isso fique mais claro, basta imaginar que a racionalidade da ciência não é o 

mesmo que as teorias que ela cria, embora estas possam funcionar como uma espécie de 

racionalidade (Paty, 1992), e que considerar as teorias como idênticas à racionalidade científica 

é como criar uma racionalidade artificial ou talvez, ideal, ou seja, que não funciona tal como na 

realidade da ciência. Se é verdade que há sempre transposições didáticas e recontextualizações, 

é verdade também que elas deveriam guardar um mínimo de verossimilhança epistemológica 

com o que se entende por racionalidade científica.  

 Assim, nesta tese não consideramos o conhecimento como idêntico à linguagem 

científica. Isso significa que procuraremos analisar as palavras que aparecem nas expressões de 

conhecimento quando elas estão embutidas em jogos de linguagem científicos reais, sem nos 

limitarmos àqueles que fazem parte da tradição escolar, o que, em outras palavras, significa que 

nós esperamos encontrar uma pragmática dessa linguagem científica. Assim, as palavras que 

aparecem expressando teorias, leis, fatos, serão analisadas na linguagem científica em uso, e 

não dentro do pensamento que é estruturado unicamente pelas regras que são conclusões 

estáticas das atividades científicas.  

Isso não implica que queremos reconstruir a física tal como ela é praticada por um 

cientista, mas sim que estamos considerando que a linguagem constitui práticas e formas de 

vida reais, conectando mundo e pensamento, e que é somente lá que podemos identificar a sua 

gramática - mesmo se depois optarmos por sua simplificação ou seleção. Tal como Wittgenstein 

dissolveu problemas tradicionais da filosofia através de suas descrições de linguagem e 
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gramática, esperamos que por este caminho possamos fazer algo semelhante com as dicotomias 

que encontramos em torno da discussão sobre a transmissão cultural.  

 Considerando que a aplicação dos conceitos analisados no capítulo anterior se encontra 

principalmente no contexto da mecânica clássica, analisaremos, por isso, como eles aparecem 

em jogos de linguagem que acontecem nas práticas reais de mecânica clássica. Considerando 

ainda que as práticas atuais não são mais baseadas nessa mecânica e utilizam seus conceitos 

mais como uma ferramenta para as teorias contemporâneas, devemos então buscar na história 

da física contextos em que essas práticas possam ser encontradas. Para tanto, queremos analisar 

os contextos de criação dessa teoria, pois é lá que supomos encontrar as condições de sentido 

que são apagadas ou tornadas implícitas ao longo de seu desenvolvimento formal.  

Nesse sentido, escolhemos analisar jogos de linguagem em que Newton utiliza os 

conceitos que analisamos no capítulo anterior. Isso significa que não iremos considerar 

momentos em que o filósofo natural define ou teoriza sobre eles, mas quando ele os aplica 

diretamente para compreender o mundo. Além disso, a escolha por textos newtonianos é uma 

característica importante de nosso trabalho, pois neles esperamos encontrar usos e gramáticas 

que foram necessárias para passar a ver o mundo de uma determinada maneira, e que, embora 

alguns deles possam não mais ter sido aceitos no desenvolvimento posterior da mecânica 

clássica, ainda poderiam funcionar como elementos de sentido para introduzir alguém nesse 

campo da física. De fato, esses usos muitas vezes retornam à ciência em momentos de crítica e 

análise conceitual feita pelos próprios cientistas, mesmo que não façam parte da teoria 

formalizada, como argumentamos mais adiante neste capítulo.  

 Assim, nossa análise constituirá em identificar o significado das palavras espaço, 

inércia, movimento, força e gravidade nos jogos de linguagem em que elas são utilizadas. Aqui, 

é importante lembrar que o significado de uma palavra corresponderá ao seu uso em um jogo 

de linguagem (IF, §43), um dos resultados obtidos por Wittgenstein em sua terapia filosófica. 

Ou seja, o significado das palavras não está numa definição teórica ou na referência que elas 

podem ter no mundo, tal como a palavra ‘mesa’ se refere ao objeto mesa, mas em sua função 

dentro de uma jogo de linguagem (uma dessas funções também pode ser a referencial). Esse 

significado pragmático é dado apenas na prática de funcionamento da linguagem, em que a 

aplicação da gramática não pode ser mais explicada por nenhuma outra regra, mas precisa ser 

“vista”:  

A conexão entre a palavra e seu significado deve ser encontrado não em uma teoria, 

mas na prática, no uso da palavra. E a conexão direta entre a regra e sua aplicação, 

entre a palavra e a ação, não pode ser elucidada com outra regra; ele precisa ser visto: 

‘aqui ver importa essencialmente: enquanto você não vê o sistema, você não o 

entendeu. (Monk, 1990, p. 308, tradução nossa) 
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Essa “parte” da linguagem não pode ser compreendida através de uma relação causal 

entre significado e aplicação, mas sim através de uma relação interna aos próprios jogos de 

linguagem. Essa compreensão interna (à linguagem), que, em outras palavras, constitui a 

gramática que regula o sentido das palavras na prática, é o que procuraremos identificar. 

Primeiro identificaremos a gramática de jogos de linguagem particulares e depois faremos uma 

espécie de mapa das diferentes descrições, procurando criar o que Wittgenstein chama de visão 

panorâmica: 

Uma fonte principal de nossa incompreensão é que não temos uma visão panorâmica 

do uso de nossas palavras – Falta caráter panorâmico à nossa gramática – A 

representação panorâmica permite a compreensão, que consiste justamente em “ver 

as conexões”. Daí a importância de encontrar e inventar articulações intermediárias.  

O conceito de representação panorâmica é para nós de importância fundamental. 

Designa nossa forma de representação, o modo pelo qual vemos as coisas. (É isso uma 

‘visão de mundo’?). (IF, §122) 

A visão panorâmica da gramática dos conceitos após a descrição dos diferentes usos das 

palavras é o que, segundo Wittgenstein, pode nos auxiliar a não ficar presos a um único uso ou 

aplicação delas – o que pode nos libertar de preconceitos filosóficos e de imagens que nos 

mantiveram cativos (Moreno, 2001). As articulações intermediárias são o quê inventamos ou 

encontramos para mostrar as diferentes conexões entre os usos das palavras, o que, no caso 

desta tese, constituirão os exemplos que daremos sempre em comparação com a imagem de 

conhecimento identificada na seção anterior.  

Além disso, analisamos também os mesmos conceitos tal como aplicados por cientistas 

“marginais”, ou seja, que interpretaram a mecânica clássica de maneiras diferentes. Nosso 

intuito é observar se as diferenças de estilo de fazer ciência também refletem uma diferença na 

aplicação dos conceitos, bem como observar as “bordas” dos conceitos nos momentos de crítica 

e criação, o que poderá nos servir para compreender melhor a contribuição dos sujeitos na 

constituição do conhecimento, conforme discutiremos no capítulo seguinte.  

Essa escolha também é inspirada por Wittgenstein, quando ele afirma que a gramática 

de nossa linguagem não está fechada, que as normas que constituem nossas práticas não as 

delimitam, mas abrem possibilidades de comparação e de aplicação em contextos nunca antes 

vistos, pois podemos sempre, por semelhança de família, expandir a aplicação dos conceitos. 

Essa ideia de gramática é expressa por Wittgenstein através da seguinte metáfora:  

(...) pergunte-se se a linguagem é completa; - se o foi antes que lhe fossem 

incorporados o simbolismo químico e a notação infinitesimal, pois estes são, por 

assim dizer, os subúrbios de nossa linguagem. (E com quantas casas ou ruas, uma 

cidade começa a ser cidade?) Nossa linguagem pode ser considerada como uma velha 

cidade: uma rede de ruelas e praças, casas novas e velhas, e casas construídas em 

diferentes épocas; e isto tudo cercado por uma quantidade de novos subúrbios com 

ruas retas e regulares e com casas uniformes. (IF, §18) 
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Ao longo de nossa análise, procuraremos trazer mais esclarecimentos a respeito da 

maneira como interpretamos os trabalhos de Wittgenstein para a linguagem da física, bem como 

dialogaremos com algumas investigações na linha da Epistemologia Histórica da Ciência, uma 

vez que precisamos de apoio para interpretar nossos achados de maneira que faça jus ao caso 

específico da ciência. A epistemologia histórica é bastante compatível com uma análise 

wittgensteiniana sobretudo quando investiga estilos de pensamento, uma vez que cria conceitos 

que superam dicotomias clássicas da filosofia, como entre sujeito e objeto, e internalismo e 

externalismo.  

Para identificar a linguagem da mecânica newtoniana, trazemos descrições de 

aplicações dos conceitos contidos nos Princípios da Filosofia Natural (1726) de Newton. Para 

a identificação de suas “bordas” da gramática e comparação com outros estilos, analisamos os 

trechos que correspondem à críticas ou diferentes interpretações da mecânica newtoniana nas 

obras de Julio Garavito Armero (colombiano, 1865-1920), André Koch Torres Assis (brasileiro, 

1962 - ) e Ernst Mach (austríaco, 1838 - 1916). A escolha por esses autores se deu tanto por 

suas nacionalidades, o que pode trazer uma riqueza maior nos diferentes estilos de se fazer 

ciência e o que se conectará posteriormente à nossa discussão educacional, como pela 

possibilidade que tivemos de encontrar trabalhos com exemplos criadores que partissem do 

pensamento da mecânica newtoniana.  

Tendo em vista que ao longo de nossas análises identificamos também aplicações mais 

subjetivas dos conceitos, optamos por incluir como parte das “bordas da gramática” o 

manuscrito de Newton De Gravitatione (1684 ou 1685), traduzido para o português como O 

Peso e o Equilíbrio dos Fluidos (1987), e as cartas trocadas entre seu discípulo Samuel Clarke 

e Gottfried Leibniz (Ariew, 2000). É importante destacar que nossa intenção não é a de esgotar 

todas as descrições possíveis para os conceitos, mas encontrar exemplos que contrastem com a 

imagem fixa de conhecimento de mecânica clássica que temos hoje. Uma vez em posse dessas 

descrições, voltaremos às tensões identificadas no capítulo anterior.  

 Por fim, é importante levar em conta que nosso olhar para os textos escolhidos não é 

aquele dos historiadores e filósofos da ciência, mas de educadores. No caso desta tese, 

argumentamos que uma descrição conceitual é necessária para nos livrar de uma imagem fixa 

que acabamos formando dos conceitos. Entretanto, isso não significa que nossa descrição esgota 

todas as possibilidades. Nossa intenção não é ser fiel à visão de mundo Newtoniana e tampouco 

descrever nos mínimos detalhes sua maneira de empregar os conceitos, mas apenas cumprir 

com nosso objetivo de mostrar que existem diferentes imagens para os conceitos que estamos 

acostumados a ver de uma determinada forma.  



77 

 

 

Por isso, a precisão na interpretação dos textos ou possíveis anacronismos não são tão 

importantes para os nossos propósitos, uma vez que eles funcionam como fonte de “lembrança” 

de outras maneiras de ver os conceitos. Contudo, é importante que nossa atividade identifique 

elementos que contribuam para as práticas educacionais atuais e que nossa descrição possua 

um grau de verdade com respeito à gramática dos conceitos. Por isso, nossos exemplos 

procuram estar dentro daquilo que seria possível de ser ensinado e adaptado à nossa visão de 

mundo atual, bem como se apoiam em estudos da história e filosofia da ciência para sintonizar 

os nossos achados.  

 

4.2 A PRAGMÁTICA DA MECÂNICA NEWTONIANA: OUTRAS IMAGENS PARA OS 

CONCEITOS4 

 

Ao observar a maneira como as palavras espaço, força, inércia, gravidade e movimento 

são utilizadas nos textos newtonianos, identificamos uma interdependência entre elas, no 

sentido de que, embora seus significados sejam diferentes, elas aparecem nos mesmos tipos de 

jogos de linguagem e, por isso, conectadas por uma gramática bastante semelhante. Assim, 

começamos descrevendo os tipos de jogos de linguagem que identificamos e em seguida os 

significados que as palavras ganham dentro deles. É interessante destacar que os jogos de 

linguagem tinham sempre um propósito ou uma função dentro do conjunto da mecânica 

newtoniana, mesmo quando eles eram semelhantes àqueles que estamos acostumados. Por isso, 

a nossa descrição privilegia os jogos de linguagem pela função que eles possuem. Por exemplo, 

apesar de que o jogo de linguagem ‘calcular a densidade dos corpos’ seja bastante frequente, e 

necessário, no trabalho de Newton, a sua função no projeto da mecânica newtoniana é bem 

menor se comparada à dos jogos de linguagem que Newton criou para comparar os movimentos 

terrestres e celestes.  

Os jogos de comparação entre os movimentos do nosso cotidiano, como a queda de um 

objeto ou o lançamento de um projétil, e os movimentos dos corpos celestes, aparecem em 

muitos momentos como parte de fundamental importância na argumentação e persuasão de 

Newton a respeito da semelhança entre essas duas regiões do nosso universo. As maneiras que 

Newton criou para comparar movimentos e fenômenos que pareciam ter distintas natureza não 

apenas funcionam como justificativas internas (à linguagem) sobre o funcionamento do 

                                                           
4 Nesta seção e na seguinte, optamos por trazer citações não traduzidas para o português, uma vez que os textos históricos 

analisados são de grande complexidade e pela dificuldade em encontrar traduções para o português brasileiro que 

considerássemos com qualidade suficiente quando comparadas à traduções consagradas em inglês.  
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universo, como possuem o papel de persuadir o leitor a olhar para o mundo de uma certa 

maneira que o faz ver algo semelhante ao que Newton está vendo, ensinando-o, ao mesmo 

tempo, a como se deve olhar para o mundo para ver determinadas características. Além disso, 

esses mesmos jogos revelam dimensões diferentes dos conceitos empregados e lhes conferem 

significados bastante particulares e dependentes deles. Consideremos, por exemplo, a 

comparação que Newton faz entre um lançamento horizontal na Terra e a órbita da Lua:  

If a lead ball were projected with a given velocity along a horizontal line from the top 

of some mountain by the force of gunpowder and went in a curved line for a distance 

of two miles before falling to the earth, then the same ball projected with twice the 

velocity would go about twice as far and with ten times the velocity about ten times 

as far, provided that the resistance of the air were removed. And by increasing the 

velocity, the distance to which it would be projected could be increased at will and 

the curvature of the line that it would describe could be decreased, in such a way that 

it would finally fall at a distance of 10 or 30 or 90 degrees or even go around the whole 

earth or, lastly, go off into the heavens and continue indefinitely in this motion. And 

in the same way that a projectile could, by the force of gravity, be deflected into an 

orbit and go around the whole earth, so too the moon, whether by the force of gravity 

- if it has gravity - or by any other force by which it may be urged toward the earth, 

can always be drawn back toward the earth from a rectilinear course and deflected 

into its orbit; and without such a force the moon cannot be kept in its orbit. (Newton, 

1999, p. 406) 

 

A imagem seguinte ilustra esta comparação: 

 

FIGURA 2: COMPARAÇÃO ENTRE OS MOVIMENTOS TERRESTRES E CELESTES. 

 

Fonte: Newton, 1729, p. 551. 

Esse jogo de linguagem consiste em comparar um lançamento horizontal na Terra com 

a órbita da Lua por meio da imaginação de uma situação limite do primeiro. Para fazer essa 

comparação, deve-se imaginar um objeto sendo lançado horizontalmente do alto de uma 

montanha com velocidades diferentes e relacionar essas condições com as diferentes distâncias 

que ele pode alcançar, até a situação limite em que ele irá tão longe que poderá dar a volta na 

Terra. Assim, Newton mostra que essa situação limite é bem semelhante à órbita da Lua em 

relação à Terra.  
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Participar deste jogo de linguagem posiciona o indivíduo de maneira tal que ele passa a 

ver os movimentos na terra como semelhantes aos dos céus, bastando para isso considerar os 

primeiros em uma escala maior; e a ver a necessidade de uma força que mantém a Lua em sua 

órbita, da mesma forma que na Terra a força da gravidade faz um lançamento horizontal se 

desviar e fazer uma curva. Tais compreensões sobre movimento e gravidade são apenas 

possíveis pela maneira como este jogo de linguagem conecta os movimentos do objeto na Terra 

e o da Lua, fazendo com que novos aspectos desses conceitos sejam percebidos e, ao mesmo 

tempo, criando uma condição de sentido para a maneira como eles são aplicados nesta situação.  

Neste caso, a palavra ‘movimento’ pode significar o movimento da Lua, o movimento 

de um objeto na Terra e movimento mantido pela força da gravidade; a palavra ‘gravidade’, a 

força que mantém a Lua em órbita, a força que curva a trajetória de objetos; a palavra ‘força’, 

aquilo que é capaz de manter um corpo em órbita e que pode desviar um corpo de sua tendência 

inercial. Obviamente, ‘movimento’ ainda pode ser aqui definido como a mudança de posição e 

‘gravidade’ como uma força para baixo na Terra e como expressa pela equação F=m.a, 

entretanto, essas definições não seriam suficientes para ver esses conceitos da maneira que 

passamos a ver quando participamos dessa comparação. Há uma gramática criada por este jogo 

de linguagem que nos leva a ver novos aspectos desses conceitos e a usá-los de uma maneira 

particular.  

Este mesmo jogo de linguagem possui diferentes possibilidades de ser “jogado”, 

aparecendo na argumentação de Newton para persuadir o leitor de outras características do 

universo, como, por exemplo, quando ele faz o processo de comparação contrário, imaginando 

que a Lua é privada de seu movimento circular e cai na Terra tal como um objeto terrestre: 

When bodies are left fall from rest, and are acted on by any forces whatever, the 

rectilinear spaces described in a given time at the very beginning of the motion are 

proportional to the forces themselves; this of course follows from mathematical 

reasoning. Therefore the centripetal force of the moon revolving in its orbit will be to 

the force of gravity on the earth's surface as the space that the moon would describe 

in a minimally small time in descending toward the earth by its centripetal force - 

supposing it to be deprived of all circular motion - is to the space that a heavy body 

describes in the same minimally small time in the vicinity of the earth, in falling by 

the force of its own gravity. (Newton, 1999, p. 389, editor) 

Ou quando ele compara o movimento dos planetas em torno do Sol e das Luas de Júpiter 

e Saturno (planetas secundários) com o movimento da Lua em volta da Terra:  

The revolutions of the primary planets about the sun and of the secondary planets 

about Jupiter and Saturn are phenomena of the same kind as the revolution of the 

moon about the earth; furthermore, it has been demonstrated that centripetal forces of 

primary planets toward the centers of Jupiter and Saturn, just as the moon's centripetal 

force is directed toward the center of the earth; and, additionally, all these forces are 

inversely as the squares of the distances from the centers, just as the force of the moon 

is inversely as the square of the distance to the earth. Therefore, it must be concluded 

that all of these primary and secondary planets have the same nature. Hence, as the 
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moon gravitates toward the earth, and the earth in turn gravitates toward the moon, so 

also all the secondary planets will gravitate toward their primaries, and the primaries 

in turn toward the secondaries, and also all the primary planets will gravitate toward 

the sun, and the sun in turn toward the primary planets. (Newton, 1999, p. 390) 

If several moons were to revolve around the earth, as happens in the system of Saturn 

or of Jupiter, their periodic times (by the argument of induction) would observe the 

law which Kepler discovered for the planets, and therefore their centripetal forces 

would be inversely as the squares of the distances from the center of the earth, by 

prop. 1 of this book 3. And if the lowest of them were small and nearly touched the 

tops of the highest mountains, its centripetal force, by which it would be kept in its 

orbit, would (by the preceding computation) be very nearly equal to the gravities of 

bodies on the top of those mountains. And this centripetal force would cause this little 

moon, if it were deprived of all the motion, with which it proceeds in its orbit, to 

descend to the earth - as a result of the absence of the centrifugal force with which it 

had remained in its orbit - and to do so with the same velocity with which heavy bodies 

fall on tops of those mountains, because the forces which they descend are equal. And 

if the force by which the lowest little moon descends were different from gravity and 

that little moon also were heavy toward the earth in the manner of bodies on the top 

of mountains, the little moon would descend twice as fast by both forces acting 

together. Therefore, since both forces - namely, those of heavy bodies and those of 

the moons - are directed toward the center of the earth and are similar to each other 

and equal, they will (by rules 1 and 2) have the same cause. And therefore that force 

by which the moon is kept in its orbit is the very one that we generally call gravity. 

For if this were not so, the little moon at the top of a mountain must either be lacking 

in gravity or else fall twice as fast as heavy bodies generally do. (Newton, 1999, p. 

805) 

Essas outras comparações permitem ainda dar outros significados pragmáticos para a 

palavra ‘movimento’ tais como: movimento do Sol, movimento de Saturno, movimento de 

Júpiter, movimento de satélites, movimento circular da Lua como composição de um 

movimento horizontal com um movimento de queda. A palavra força, por sua vez, aparece 

como força centrípeta que é igual a força gravitacional da Lua direcionada para a Terra, como 

inversamente proporcional ao quadrado da distância a esses centros e como responsável pelo 

desvio da Lua de sua trajetória natural. A palavra ‘gravidade’ passa a ter o significado de força 

universal, de agente responsável pela mesma natureza dos movimentos, de algo que mantém os 

corpos celestes se movimentando um na direção do outro ou como dependente da distância à 

um planeta.  

Uma outra maneira que Newton utilizava para comparar os movimentos cotidianos com 

os movimentos celestes se dava através de experimentações que representam situações 

semelhantes às que ocorrem no céu, sob a hipótese de que os objetos celestes são compostos da 

mesma matéria que os objetos na Terra e que os movimentos circulares celestes possuem causas 

e efeitos semelhantes aos movimentos circulares da Terra. Por exemplo, ele sugeriu que o 

espaço entre os planetas não oferece nenhuma resistência porque realizou uma comparação com 

a situação de objetos se movendo na Terra em meios fluidos, tal como observado em seus 

experimentos: 

It is however clear from the altogether regular motion of comets that they do not come 

upon any matter that has any force of resistance, or accordingly that has any density 
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of force of inertia. For the resistance of mediums arises either from the inertia of fluid 

matter or from its friction. That which arises from friction is extremely slight and 

indeed can scarcely be observed in commonly known fluids, unless they are very 

tenacious like oil and honey. (Newton, 1999, p. 396, editor) 

As bodies move forward, they gradually communicate their motion to a surrounding 

fluid, and by communicating their motion lose it, and by losing it are retarded. 

Therefore the retardation is proportional to the motion so communicated, and the 

motion communicated (where the velocity of the moving body is given) is as the 

density of the fluid; therefore the retardation or resistance will also be as the density 

of the fluid and cannot be removed by any means unless the fluid, returning to the 

back of the body, restores the lost motion. (Newton, 1999, p. 396, editor) 

And even if air, water, quicksilver, and similar fluids, by some infinite divisions of 

their parts, could be subtilized and become infinitely fluid mediums, they would not 

resist projected balls any the less. For the resistance which is the subject of the 

preceding propositions arises from the inertia of matter; and the inertia of matter is 

essential to bodies and is always proportional to the quantity of matter. By the division 

of the parts of the fluid, the resistance that arises from the tenanicity and friction of 

the parts can indeed be diminished, but the quantity of matter is not diminished by the 

division of its parts; and since the quantity of matter remains the same, its force of 

inertia - to which the resistance discussed here is always proportional - remains the 

same. For the resistance to be diminished, the quantity of matter in the spaces through 

which bodies move must be diminished. And therefore the celestial spaces, through 

which the globes of the planets and comets move continually in all directions very 

freely and without any sensible diminution of motion, are devoid of any corporeal 

fluid, except perhaps the very rarest vapors of rays of light transmitted through those 

spaces. (Newton, 1999, p. 761) 

Newton também utilizou as comparações para explicar fenômenos na própria Terra, 

como no caso dos movimentos dos mares:  

Now imagine the globe T, which consists of non fluid matter, to be so enlarged as to 

extend out to this ring, and to have a channel to contain water dug out around it whole 

circumference; and imagine this new globe to revolve uniformly about its axis with 

the same periodic motion. This water, being alternately accelerated and retarded (as 

in the previous corollary), will be swifter in the syzygies and slower in the quadratures 

than the surface of the globe itself, and this will ebb and flow in the channel just as 

the sea does. If the attraction of body S is taken away, the water - now revolving about 

the quiescent center of the globe - will acquire no motion of ebb and flow.  (Newton, 

1999, p.582) 

 

 Esta última comparação é representada pela figura abaixo: 

 

 

FIGURA 3: COMPARAÇÃO ENTRE O MOVIMENTO DA MATÉRIA FLUIDA E OS 

MOVIMENTOS DOS CORPOS CELESTES. 

 

Fonte: Newton, 1999, p. 582. 
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Essas comparações entre os movimentos cotidianos e celestes criam um campo vasto 

para a compreensão do Universo como um todo, pois, uma vez que se tem a ideia de que os 

corpos da Terra são de mesma natureza que os dos céus, as possibilidades de imaginar e 

comparar os fenômenos que já conhecemos são inúmeras. Nos casos apresentados, os jogos de 

linguagem consistem em prever e explicar o comportamento dos corpos nos céus através da 

semelhança com o comportamento dos corpos na Terra, observando, por exemplo, as diferentes 

densidades dos fluidos e como eles fazem os corpos “perderem movimento” aqui na Terra e 

comparando com a regularidade dos movimentos dos céus, bem como observando as 

semelhanças de quantidades matemáticas e geométricas entre ambos os tipos de movimentos. 

Os conceitos empregados nesses casos conferem à palavra espaço o significado de meio sem 

resistência, meio com baixa ou nenhuma partícula de matéria, meio que não impede o 

movimento dos planetas, meio que está ocupado na região da Terra ou região vazia entre os 

planetas; a palavra inércia significa a resistência que as partículas dos fluidos oferecem e 

também aquilo que contribui para a manutenção das órbitas dos corpos celestes quando eles 

não encontram nenhuma outra matéria; a palavra movimento significa o movimento dos 

oceanos, o movimento dos corpos em um meio ou o movimento dos cometas.  

Essas comparações, por sua vez, eram utilizadas de diferentes maneiras, como para 

explicar a distribuição de água e terra em nosso planeta e a densidade das manchas solares, bem 

como prever que o movimento dos planetas e cometas provavelmente continuarão ainda por 

um tempo bastante longo:  

Now, I gather in the following way that the globe of our earth is denser than if it 

consisted totally of water. If this globe were wholly made of water, whatever things 

were rarer than water would because of their smaller specific gravity, emerge from 

the water and float on the surface. And for this reason a globe made of earth that was 

covered completely by water would emerge somewhere, if it were rarer than water; 

and all the water flowing away from there would be gathered on the opposite side. 

And this is the case for our earth, which is in great part surrounded by seas. If the earth 

was not denser than the seas, it would emerge from those seas and, according to the 

degree of its lightness, a part of the earth would stand out from the water, while all 

those seas flowed to the opposite side. By the same argument the spots on the sun are 

lighter than the solar shining matter on top of which they float. (...) In the spaces 

nearest to the earth, of course, nothing is found that creates resistance except air, 

exhalations, and vapors. If these are exhausted with very great care from a hollow 

cylindrical glass vessel, heavy bodies fall within the glass vessel very freely and 

without any sensible resistance; gold itself and the lightest feather, dropped 

simultaneously, fall with equal velocity and, in falling through a distance of four or 

six or eight feet, reach the bottom at the same time, as has been found by experiment. 

And therefore in the heavens, which are void of air and exhalations, the planets and 

comets, encountering no sensible resistance, will move through those spaces for a very 

long time. (Newton, 1999, p. 816) 

Por outro lado, essas comparações são possíveis por sua conexão com os jogos de 

linguagem que Newton utilizou para experimentar com os fenômenos cotidianos. Suas 
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experimentações estavam relacionadas à suas intenções de explicar o aparecimento da força 

centrífuga ou dos efeitos de inércia mais claramente observados em fluidos, conhecer a 

influência de diferentes densidades nos movimentos dos corpos, a resistência que objetos de 

diferentes formas sofrem (ex.: uma esfera, para comparar com o movimento dos planetas 

posteriormente), sustentar a hipótese da ação e reação das forças, bem como reafirmar a coesão 

de sua teoria com a descrição de diferentes fenômenos. A gramática desses jogos consistia em 

observar variações de fenômenos em diferentes lugares da Terra, representá-los 

geometricamente e fazer com que a realidade tenha as mesmas proporções da representação, 

modificar as inúmeras variáveis tais como a resistência do meio, a velocidade, o tempo, a 

posição, o material, ou ainda criar situações semelhantes às da região celeste, tais como àquelas 

em que os movimentos ocorrem como se estivessem no vácuo. A seguir, apresentamos 

momentos em que a gramática desses jogos pode ser vista no trabalho de Newton: 

Later, using the same thread, I suspended a lead ball with a diameter of 2 inches and 

a weight of 26 1/4 ounces avoirdupois, in such a way that the distance between the 

center of the ball and the point of suspension was 10 1/2 feet, and I counted the 

oscillations in which a given part of the motion was lost. The first of the following 

tables shows the number of oscillations in which an eighth of the whole motion was 

lost; the second shows the number of oscillations in which a fourth of it was lost. (...) 

Therefore the resistances of equally swift balls were in a smaller ratio than the squared 

ratio of the diameter. But we have no yet considered the resistance of the thread, which 

certainly was very great and ought to be subtracted from the resistance of the 

pendulum that has been found. I could not determine the resistance of the thread 

accurately, but nevertheless I found it to be greater than a third of the whole resistance 

of the smaller pendulum; and I learned from this that the resistances of the balls, taking 

away the resistance of the thread, are very nearly in the squared ratio of the diameters. 

(Newton, 1999, p. 716) 

Now some astronomers, sent to distant regions to make astronomical observations, 

have observed that their pendulum clocks went more slowly near the equator than in 

our regions. And indeed M. Richer first observed this in the year 1672 on the island 

of Cayenne. For while he was observing the transit of the fixed stars across the 

meridian in the month of August, he found that his clock was going more slowly than 

in its proper proportion to the mean motion of the sun, the difference being 2m28s 

every day. Then by constructing a simple pendulum that would oscillate in seconds as 

measured by the best clock, he noted the length of the simple pendulum, and he did 

this frequently, every week for ten months. Then, when he had returned to France, he 

compared the length of this pendulum with the length of a seconds pendulum at Paris 

(which was 3 Paris feet and 8 3/5 lines long) and found that it was shorter than Paris 

pendulum, the difference being 1 1/4 lines. (Newton, 1999, p. 829) 
However, if this experiment is to agree precisely with the theories, account must be 

taken of both the resistance of the air and the elastic force of the colliding bodies. Let 

the spherical bodies A and B be suspended from centers C and D by parallel and equal 

cords AC and BD. With these centers and with those distances as radii describe 

semicircles EAF and GBH bisected by radii CA and DB. Take away body B, and let 

body A be brought to any point R of the arc EAF and let go from there, and let it return 

after one oscillation to point V. RV is the retardation arising from the resistance of the 

air. Let ST be a fourth of RV and be located in the middle so that RS and TV are equal 

and RS is to ST as 3 to 2. Then ST will closely approximate the retardation in the 

descent from S to A. Restore body B to its original place. Let body A fall from point 

S, and its velocity at the place of reflection A, without sensible error, will be as great 

as if it had fallen in a vacuum from place T. (...) On making a test in this way with 

ten-foot pendulums, using unequal as well as equal bodies, and making the bodies 
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come together from very large distances apart, say of eight or twelve or sixteen feet, 

I always found - within an error of less than three inches in the measurements - that 

when the bodies met each other directly, the changes of motions made in the bodies 

in opposite directions were equal, and consequently that the action and reaction were 

always equal.  (Newton, 1999, p. 425-426) 

 

Este último experimento é representado pela seguinte figura: 

 

FIGURA 4: EXPERIMENTO PARA A COLISÃO DE DOIS CORPOS EM OSCILAÇÃO. 

 

Fonte: Newton, 1999, p. 425 

 

Essas maneiras de experimentar nos oferecem uma gramática que nos diz como 

devemos olhar para os fenômenos, quais aspectos devemos ressaltar para poder obter 

informações sobre eles. Através dessa maneira de experimentar, aprende-se a olhar para 

determinados aspectos da natureza, como a resistência e a elasticidade dos fluidos, bem como 

para suas propriedades geométricas; aprende-se a variar distâncias, velocidades, posições e 

aprende-se a como observar os efeitos, por exemplo, prestando atenção na amplitude da 

oscilação. Assim, não se trata de experimentar e observar diretamente da experiência pura, mas 

experimentar e observar são jogos de linguagem que também são aprendidos, e nos quais, os 

conceitos empregados ganham novas dimensões e possibilidades de aplicação.  

Assim, o movimento de um pêndulo, que aos nossos olhos poderia parecer sem muito 

interesse ou ser apenas uma questão de aplicação de leis, passa a ser visto como um instrumento 

para compreender propriedades de outros movimentos, inclusive o dos corpos celestes, se 

consideramos como esse experimento se encaixa no projeto newtoniano como um todo. A 

necessidade de que as forças de ação e de reação sejam iguais passa a ser concebida pela 

coerência que essa hipótese tem com a observação da oscilação do pêndulo. Além disso, quando 

consideramos esses jogos de linguagem de acordo com sua função dentro do projeto maior da 

mecânica newtoniana, a necessidade de experimentar dessa forma, de lidar com o movimento 

e de aplicar a hipótese da igualdade entre ação e reação dessa maneira, ganha mais sentido.  



85 

 

 

Outro jogo de linguagem de grande importância no projeto newtoniano é o da 

identificação de movimentos verdadeiros e relativos. Aliás, toda a sua mecânica pode ser vista 

como um sistema feito para fazer essa diferenciação, olhando para os movimentos de uma 

forma específica. A gramática desse jogo de linguagem consiste em prestar atenção nos efeitos 

inerciais que aparecem na natureza, como a forma curva da água quando está em rotação ou a 

forma ovalada dos planetas; em considerar os diversos movimentos de acordo com diferentes 

referenciais para ver com relação a quais deles esses efeitos são observados e utilizar essa 

informação para diferenciar movimentos verdadeiros de aparentes. Esse jogo de linguagem era 

seguido  por Newton de muitas formas, tanto através de experimentos mentais, como através 

da análise de fenômenos cotidianos e do comportamento dos corpos celestes. O famoso 

experimento do balde e das duas esferas no espaço vazio representam esse jogo de linguagem:  

If a bucket is hanging from a very long cord and is continually turned around until the 

cord becomes twisted tight, and if the bucket is thereupon filled with water and is at 

rest along with the water and then, by some sudden force, is made to turn around in 

the opposite direction and, as the cord unwinds, perseveres for a while in this motion; 

then the surface of the water will at first be level, just as it was before the vessel began 

to move. But after the vessel, by the force gradually impressed upon the water, has 

caused the water also to begin revolving perceptibly, the water will gradually recede 

from the middle and rise up the sides of the vessel, assuming a concave shape (as 

experience has shown me), and, with an ever faster motion, will rise further and 

further until, when it completes its revolutions in the same times as the vessel, it is 

relatively at rest in the vessel. The rise of water reveals its endeavor to recede from 

the axis of motion, and from such a endeavor one can find out and measure the true 

and absolute circular motion of the water, which here is the direct opposite of its 

relative motion. In the beginning, when the relative motion of the water in the vessel 

was greatest, that motion was not giving rise to any endeavor to recede from the axis; 

the water did not seek the circumference by rising up the sides of the vessel but 

remained level, and therefore its true circular motion had not yet begun. (...). 

Therefore, that endeavor does not depend on the change of position of the water with 

respect to surrounding bodies, and thus true circular motion cannot be determined by 

means of such changes of position. (Newton, 1999, p. 413) 

It is certainly very difficult to find out the true motions of individual bodies and 

actually to differentiate them from apparent motions, because the parts of that 

immovable space in which the bodies truly move make no impression on the senses. 

Nevertheless, the case is not utterly hopeless. For it is possible to draw evidence partly 

from apparent motions, which are the differences between true motions, and partly 

from the forces that are the causes and effects of the true motions. For example, if two 

balls, at a given distance from each other with a cord connecting them, were revolving 

about a common center of gravity, the endeavor of the balls to recede from the axis of 

motion could be known from the tension of the cord, and thus the quantity of circular 

motion could be computed. Then, if any equal forces were simultaneously impressed 

upon the alternate faces of the balls to increase or decrease their circular motion, the 

increase or decrease of the motion could be known from the increased or decreased 

tension of the cord, and thus, finally it could be discovered which faces of the balls 

the forces would have to be impressed upon for a maximum increase in the motion, 

that is, which were the posterior faces, or the ones that are in rear in a circular motion. 

Further, once the faces that follow and the opposite faces that precede were known, 

the direction of the motion would be known. (Newton, 1999, p. 414) 

Essa maneira de falar dos movimentos e das forças trazem ainda outras dimensões e 

possibilidades de aplicação dessas palavras. A palavra movimento, nesses trechos, pode 
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significar movimento verdadeiro ou relativo, ou ainda, movimento inercial e não-inercial 

(movimentos nos quais observamos efeitos inerciais e outros não, ou que são verdadeiros ou 

não, ou ainda que se movem com relação ao espaço absoluto ou não). A palavra espaço passa 

a ser vista como um referencial privilegiado para os movimentos verdadeiros, e também como 

aquele que contribui para a manutenção dos movimentos inerciais. A palavra força, que aparece 

tanto como força centrípeta como centrífuga, passa a ser vista como podendo ser tanto a causa 

como o efeito dos movimentos verdadeiros, enquanto que em movimentos que são apenas 

aparentes esses efeitos não aparecem e os movimentos circulares existirão apenas em aparência, 

sem nenhuma força central que os mantenha. A inércia, por sua vez, passa a ser vista não apenas 

como uma tendência dos movimentos uniformes, mas também como um elemento importante 

na diferenciação de movimentos verdadeiros ou privilegiados. Além disso, a necessidade da 

inércia ser vista dessa maneira ganha coerência com a realidade quando apoiada, por exemplo, 

pelo movimento das marés e pela forma dos planetas.  

Representar geometricamente os fenômenos também se tornou um dos jogos de 

linguagem mais importantes de Newton. Valendo-se do que se conhecia da geometria 

euclidiana e das técnicas do cálculo, ele utilizava arcos, círculos, retas tangentes, pontos, entre 

outros, para representar as forças, as tendências inerciais, forças centrípetas e trajetórias. Por 

exemplo, a seguinte representação tinha o intuito de deduzir uma relação matemática para a 

força centrípeta que mantém um corpo em órbita pela comparação com as retas tangentes por 

onde os objetos normalmente seguiriam se não fosse a força centrípeta: 

 

FIGURA 5: GEOMETRIZAÇÃO DA FORÇA CENTRÍPETA. 

 

 

Fonte: Newton, 1999, p. 444. 
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Newton assim descreve como se deve transferir o movimento circular para a sua 

representação geométrica:  

If chords AB, BC and DE, EF of arcs described in equal times in non resisting spaces 

are completed into parallelograms ABCV and DEFZ, then the forces at B and E are 

to each other in the ultimate ratio of the diagonals BV and EZ when the arcs are 

decreased indefinitely. For the motion BC and EF of the body are (by corol. 1 of the 

laws) compounded of the motions Bc, BC and Ef, EZ; but in the proof of this 

proposition BV and EZ, equal to Cc and Ff, were generated by the impulses of the 

centripetal force at B and E, and thus are proportional to these impulses. (Newton, 

1999, p. 445 e 446) 

Ele também utilizava essas representações para fazer previsões, criando maneiras de 

representar resistências dos meios e a perda de movimento: 

And the motion of the sphere with the resistance it encounters can be represented as 

follows. Let AB be the time in which the sphere can lose its whole motion when the 

resistance is continued uniformly. Erect AD and BC perpendicular to AB. And let BC 

be the whole motion, and through point C with asymptotes AD and AB describe the 

hyperbola CF. Produce AB to any point E. Erect the perpendicular EF meeting the 

hyperbola in F. Complete the parallelogram CBEG, and draw AF meeting BC in H. 

Then, if the sphere, in any time BE, when its first motion BC is continued uniformly, 

in a non resisting medium, describes the space CBEG represented by the area of the 

parallelogram, it will in a resisting medium describe the space CBEF  represented by 

the are of the hyperbola, and its motion at the end of that time will be represented by 

the ordinate EF of the hyperbola, with loss part FG of its motion. And the resistance 

at the end of the same time will be represented by the length BH, with loss of part CH 

of the resistance. p. 732 

 

Cuja representação se dá dessa maneira: 

 

FIGURA 6: REPRESENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA NO MOVIMENTO DE UMA ESFERA. 

 

Fonte: Newton, 1999, p. 732. 

 

Representar os fenômenos dessa maneira nos faz ver como o universo também pode ser 

visto de uma perspectiva geométrica se imaginarmos que os movimentos são como limites de 

arcos, que as forças são vistas como os raios de círculos e a tendência inercial como as retas 

tangentes, bem como nos abre a possibilidade de analisar as distâncias entre essas retas 

tangentes e o círculo que o objeto descreve ou outras propriedades que podem ser analisadas a 

partir das técnicas geométricas conhecidas. Assim, o movimento circular passa a ser visto tal 

como na representação da figura 4, por ser uma espécie de situação limite quando concebido 

do ponto de vista de aproximações geométricas; o movimento inercial ganha o significado de 
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reta tangente e pode ser visto em relação com sua própria transformação em movimento não 

inercial, onde observa-se facilmente como a força centrípeta “puxa” o corpo que iria seguir em 

movimento inercial e o mantém em sua órbita.   

Outros jogos de linguagem com uma função menor do que estes apresentados também 

aparecem, inclusive aqueles mesmos que estamos acostumados a ver nos livros didáticos. Há, 

por exemplo, jogos de linguagem de composição de forças e movimentos a partir de 

representações geométricas (p. 424), aproximações de observações (p. 388), métodos para 

universalizar achados particulares, como estender a terceira lei para a atração entre os corpos, 

(p. 429) e para o funcionamento de máquinas (p. 430). Há, porém, maneiras de aplica-los que 

diferem daquelas que estamos acostumados, como neste caso de aplicação da terceira lei de 

Newton:  

Therefore, there is gravity toward all planets universally. For no one doubts that 

Venus, Mercury, and the rest [of the planets, primary and secondary] are bodies of the 

same kind as Jupiter and Saturn. And since by the third law of motion every attraction 

is mutual, Jupiter will gravitate toward all its satellites, Saturn towards its satellites, 

and the earth will gravitate toward the moon, and the sun toward all the primary 

planets. (Newton, 1999, p. 806) 

Além disso, aparecem também outras maneiras de explicar e prever fenômenos. Os 

seguintes exemplos ilustram como prever os efeitos da força centrífuga no Sol e como explicar 

o comportamento dos cometas a partir dos movimentos de outros planetas vistos da Terra:  

The centrifugal force of the parts of the earth, arising from the daily motion of the 

earth (a force that is to the force of gravity as 1 to 289), causes the height of the water 

under the equator to exceed its height under the poles by a measure of 85,472 Paris 

feet (as was seen above in prop. 19); therefore, the solar force with which we have 

been dealing (since it is to the force of gravity as 1 to 12, 868, 200 and so that 

centrifugal force as 289 to 12, 868, 200 or 1 to 44,527) will cause the height of the 

water in regions directly under the sun and directly opposite to the sun by a measure 

of only 1 Paris foot and 11 1/30 inches. For this measure is to the measure of 85,472 

feet as 1 to 44,527. (Newton, 1999, p. 875) 

This happens principally as a result of the motion of the earth in its different positions 

[with respect to the comets], just as is the case for the planets, which, according as the 

motion of the earth is either in the same direction or in an opposite one, are sometimes 

retrograde, and sometimes to advance more slowly and at other times more swiftly. If 

the earth goes in the same direction as the comet and by its angular motion is carried 

about the sun so much more swiftly that a straight line continually drawn through the 

earth and the comet converges toward the regions beyond the comet, then the comet 

as seen from the earth will appear retrograde because of its slower motions; but if the 

earth is going more slowly, the motion of the comet (taking away the motion of the 

earth) becomes at least slower. (Newton, 1999, p. 889) 

Outro exemplo interessante é que podemos olhar de outra maneira para os mesmos 

elementos que estamos acostumados a ver nos livros didáticos. Se considerarmos, por exemplo, 

o lançamento horizontal, que geralmente é estudado como um fim em si mesmo e também 

aplicado a movimentos terrestres para encontrar velocidades, acelerações, forças e posições 

finais, ele também pode ser visto como uma possibilidade de argumentação para a existência 
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da força gravitacional ou, ainda, como um elemento que contribui para explicar a órbita da Lua 

e conectar movimentos terrestres e celestes.  

Newton também utilizou exemplos mais cotidianos, não com a intenção de explicá-los 

através da aplicação de regras que determinam tudo o que acontecerá, mas com o intuito de 

convencer o leitor a olhar para eles de uma maneira tal que estes sirvam como uma ferramenta 

para o pensamento. No exemplo seguinte, Newton utiliza o caso de um barco em movimento 

para discutir os movimentos relativos e absolutos e faz extrapolações para outros movimentos, 

que passam a ser vistos não apenas por sua característica de constituir uma variação no espaço, 

mas por sua função na composição de movimentos absolutos e relativos, e por sua relação a 

diferentes referenciais reais, mostrando assim também uma imagem do funcionamento dos 

movimentos no Universo:  

Absolute motion is the change of position of a body from one absolute place to 

another; relative motion is change of position from one relative place to another. Thus, 

in a ship under sail, the relative place of a body is that region in which the body 

happens to be or that part of the whole interior of the ship which the body fills and 

which accordingly moves along with the ship, and relative rest is the continuance of 

the body in that same region of the ship or same part of its interior. But true rest is the 

continuance of a body in the same part of that unmoving space in which the ship itself, 

along with its interior and all its contents, is moving. Therefore, if the earth is truly at 

rest, a body that is relatively at rest on a ship will move truly and absolutely with the 

velocity with which the ship is moving on the earth. But if the earth is also moving, 

the true and absolute motion of the body will arise partly from the true motion of the 

earth in unmoving space and partly from the relative motion of the ship on the earth. 

Further, if the body is also moving relatively on the ship, its true motion will arise 

partly from the true motion of the earth in unmoving space and partly from the relative 

motions both of the ship on the earth and of the body on the ship, and from these 

relative motions the relative motion of the body on earth will arise. (Newton, 1999, p. 

410) 

Além dos significados e gramáticas que destacamos, há ainda outras possibilidades de 

significar as palavras analisadas. Por exemplo, a palavra ‘movimento’ também pode significar 

movimento estacionário, progressivo ou retrógrado de um astro quando observado a partir de 

outros astros, como por exemplo, o movimento retrógrado de Marte quando observado da Terra, 

que se torna progressivo quando observado do Sol (Newton, 1999, p. 801). Esses significados 

aparecem como parte de jogos de linguagem de descrição e observação de fenômenos dos céus, 

como das órbitas dos planetas, satélites e cometas. Além disso, movimento pode significar 

também o movimento diário de um planeta (p. 875), o movimento do som e o movimento 

refletido (p. 778), o movimento de partículas de água (p. 761), o movimento de uma esfera 

representada matematicamente (p. 732), o movimento das partes e o movimento de um sistema 

(p. 568 e 589), o movimento dos corpos que se atraem mutuamente (p. 561), o movimento em 

uma superfície curva (p. 548) ou em um plano (p. 546 e 547), o movimento com fim e com 

limite (p. 442), a queda dos corpos (p. 389), entre muitos outros.  
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A palavra ‘gravidade’, por sua vez, pode ainda aparecer como a hipótese de atração 

mútua e como o peso de um corpo (p. 387), como a atração dos corpos na direção da Terra (p. 

389) ou como uma propriedade com magnitudes diferentes em diferentes pontos da Terra e do 

Universo (p. 823 e p. 796). A palavra ‘força’, pode também significar a força que descreve 

elipses e círculos (p. 460), a força uniforme e não uniforme (p. 526), a força centrípeta 

representada geometricamente (p. 528), a força de um pêndulo (p. 554 e 555), atração (p. 562), 

força maior ou força menor (p. 567), a força proporcional à matéria dos corpos (p. 568), a força 

de resistência, a força de um sólido inteiro ou de uma só partícula (p. 726), a força do sol (p. 

850), a força que mantém a Lua em órbita e que é igual à gravidade da Terra (p. 804), a causa 

universal da harmonia do Universo (p. 806) e a força magnética (p. 810). A palavra ‘espaço’ 

pode ainda ser vista como o espaço que o ar preenche (p. 403), como o conjunto das partes e 

lugar de todas as coisas (p. 411) e como um conjunto de planos (p. 623). A palavra inércia, 

como a propriedade dos corpos que tem massa e densidade (p. 396), como a inércia do todo e 

a inércia das partes (p. 796) ou como a consequência de mudanças de estado (p. 404).  

 Parte de proporcionar uma visão panorâmica da linguagem na terapia de Wittgenstein é 

encontrar as conexões internas entre as diferentes descrições. Assim, ao comparar a gramática 

dos diferentes jogos de linguagem, bem como os diferentes usos das palavras que expressam os 

conceitos, é interessante observar que há um padrão com relação à natureza dos diferentes 

significados encontrados. Além da gramática específica de cada jogo de linguagem (como o 

modo de comparação entre movimentos da terra e dos céus), há gramáticas que guiam o 

raciocínio dentro deles provenientes da matemática e da geometria, da tradição de 

experimentação e observação terrestre e astronômica, e de uma maneira de pensar mais 

especulativa e filosófica. Assim, muitas dos significados que analisamos também são possíveis 

graças à essas dimensões.  

Esses três tipos de atividades são compatíveis com o que já se conhece, tal como 

mostram os estudos de Ian Hacking (1983). Embora eles façam parte da racionalidade científica 

como um todo e possam compor métodos que se repetem nos diversos ramos das ciências, 

constituindo métodos de pensamento e argumentação que também formam uma gramática para 

guiar o pensamento, eles ganham significados particulares em conjunto com os jogos de 

linguagem e conteúdos específicos da mecânica newtoniana.  

Assim, por exemplo, os elementos da geometria são reinterpretados para representar 

fenômenos e objetos dos céus ou aqueles observados nas experimentações com fluidos e 

colisões, ou ainda para representar movimentos verdadeiros e raciocinar sobre as suas relações 

com diferentes referenciais. A tradição de experimentação que já aparecia pelo menos desde 
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Galileu, é por exemplo, reinterpretada para corresponder às finalidades de comparação entre os 

movimentos da Terra e dos Céus e para diferenciar movimentos verdadeiros de aparentes. Além 

disso, os jogos de linguagem apresentados podem sempre ser estendidos por meio de 

suposições, hipóteses, experimentos mentais e imaginação de situações limites.  

Observamos também que as argumentações, justificativas e deduções de Newton, além 

das regras de raciocínio lógico e do pensamento matemático, também se apoiam nos jogos de 

linguagem específicos de sua mecânica. Por exemplo, Newton utilizou a descrição do 

movimento dos cometas em conjunto com seus experimentos em meios com diferentes 

densidades para argumentar que o espaço não possui resistência e explicar que os cometas não 

são meteoros (Newton, 1999, p. 895); argumentou sobre a forma esférica dos planetas através 

da comparação de seus movimentos com o movimento de fluidos e sua tendência de escapar 

dos centros de seus movimentos (p. 821); e deduziu o valor da aceleração gravitacional para 

diferentes pontos do globo a partir de representações geométricas e considerações físicas (p. 

823). O exemplo seguinte ilustra uma maneira de observar os céus, chamando atenção para a 

semelhança entre a aparência dos planetas e da Lua através da identificação de fases, e assim, 

argumentando que os planetas giram em torno do Sol tal como a Lua giram em torno da Terra: 

That Mercury and Venus revolve the sun is proved by their exhibiting phases like the 

moon’s. When these planets are shining with a full face, they are situated beyond the 

sun; when half full, to one side of the sun; when horned, on this side of the sun; and 

they sometimes pass across the sun’s disk like spots. Because Mars also shows a full 

face when near conjunction with the sun, and appears gibbous in the quadratures, it is 

certain  that Mars goes around from their phases always full and in these two planets, 

it is manifest from the shadow that their satellites project upon them that they shine 

with light borrowed from the sun. (Newton, 1999, p. 799) 

Para além dos métodos de raciocínio da matemática, experimentação e especulação, há 

ainda um outro elemento extremamente importante que também faz parte da gramática dos 

jogos de linguagem que descrevemos. Esse elemento é o próprio universo, com aquilo que se 

conhece dele, como a existência dos planetas, satélites, cometas e estrelas, dos fenômenos 

terrestres como as marés, a reflexão da luz e do som, a força dos imãs, e até mesmo o 

conhecimento de algumas máquinas. Por isso, não se trata de que primeiro se descobrem as leis 

para depois aplicá-las ao mundo, mas o próprio mundo também se torna condição de sentido 

para a formação dos conceitos, fazendo parte de sua gramática.  

Assim, por exemplo, saber a órbita dos cometas é para Newton uma condição de sentido 

para a ideia de movimento livre no espaço e de força gravitacional estendida a longas distâncias, 

ou ainda, a forma dos planetas torna-se condição de sentido para a ideia de inércia e força 

centrífuga. Essas regiões do mundo foram percebidas por maneiras específicas de observar os 

céus e pelo uso de instrumentos como o telescópio, e portanto, também constituem uma 
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condição de sentido para se falar na existência e na órbita de planetas. Obviamente, o contrário 

também acontece, ou seja, novas partes do mundo também passam a ser vistas como 

consequência dos jogos de linguagem.  

A gramática encontrada nos jogos de linguagem que descrevemos não apenas 

constituem diferentes significados para as palavras, como também abrem inúmeras 

possibilidades de argumentação, imaginação, suposições, análises, entre outras ações possíveis 

com a linguagem. Fica assim bastante claro que uma definição formal dos conceitos não é 

suficiente para utilizá-los das diferentes maneiras que vimos: uma pragmática da linguagem 

científica é necessária. Se seguirmos o resultado de Wittgenstein para a linguagem natural, é 

razoável supor que os diferentes usos dessas palavras, por suas relações de semelhanças de 

família, irão formar a gramática dos conceitos que constituem condição de sentido para sua 

aplicação nos contextos analisados e em outros semelhantes.  

Além disso, queremos também chamar atenção para os inúmeros contextos em que os 

conceitos analisados aparecem empregados. Se por um lado, eles também são aplicados de 

maneiras semelhantes às que estamos acostumados nos livros didáticos, como em polias e 

máquinas (em uma minoria dos casos), em fenômenos cotidianos e em corpos celestes, por 

outro, essas aplicações nunca aparecem sem uma intenção ou função no projeto da mecânica 

newtoniana - característica que lhes confere sentido.  

Nesse sentido, o fato de que as palavras que veiculam os conceitos sejam usadas com 

diferentes significados e com gramáticas de diferentes naturezas evidencia a gramática 

tradicionalmente escolhida para representar os conceitos, tal como mostramos no capítulo 

anterior, em que se privilegia uma dimensão particular da gramática possível, que é, a saber, 

mais técnica e direcionada para jogos de linguagem de resolução de exercícios (Rocha, 2015), 

com previsões e explicações bem delimitadas e que alcançam uma região do mundo específica, 

como objetos eletrônicos, automóveis, e movimentos em pequena escala no referencial da 

Terra, além de sempre estabelecer uma relação causal entre regras e mundo (primeiro as regras, 

depois o mundo). 

Por fim, é importante comentar que vários dos jogos de linguagem aqui destacados já 

aparecem em inúmeras pesquisas do ensino de ciências, ou da história e filosofia da ciência, 

como nos estudos sobre modelos, pensamento matemático, técnicas de argumentação e de 

formulação de hipóteses, entre outros. Entretanto, nossa intenção é a de apontar para a 

necessidade desses jogos de linguagem na formação conceitual. Assim, não é exatamente a 

descrição de uma técnica de raciocínio nem de uma explicação específica de um fenômeno 

particular que constituem o nosso alvo, mas a conexão interna à linguagem da mecânica 
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newtoniana que nos leva a ver o mundo de uma determinada forma e confere sentido aos 

diferentes usos das palavras que veiculam seus conceitos, como argumentaremos mais 

profundamente na próxima seção.  

 

4.3 IMAGEM DE MUNDO E CONHECIMENTO 

 

Os jogos de linguagem da mecânica newtoniana, como vimos na seção anterior, atuam 

como condição de sentido para determinados usos das palavras que veiculam os conceitos. 

Mostramos ainda que cada jogo de linguagem, abre um novo aspecto do mundo, e com isso, 

posiciona o sujeito de tal modo que ele consegue “ver” o mundo de uma determinada maneira 

e “ver” características que são apenas possíveis de serem vistas a partir do novo ponto de vista 

criado pelo jogo de linguagem, e, consequentemente, pelos conceitos. Nesta seção, traçamos 

algumas conclusões para o papel que esses novos aspectos possuem na constituição de uma 

linguagem, interpretando, assim, a visão panorâmica que obtivemos na seção anterior de acordo 

com a filosofia de Wittgenstein. Argumentamos que a conexão entre os pontos de vista 

inaugurados pela gramática dos jogos de linguagem e dos conceitos sedimenta uma imagem de 

mundo, tal como definida por Yaniv Iczkovitz (2012), responsável pela compreensão mútua 

entre os indivíduos e, consequentemente, constitui um critério para o compartilhamento de 

conhecimento. Com isso, abrimos um terreno para continuar a descrição conceitual das “bordas 

da gramática” na próxima seção.  

Para compreender a necessidade da noção de imagem de mundo, tal como ela aparece 

em Wittgenstein, é extremamente importante perceber a diferença entre afirmar que, por 

exemplo, a gravidade é universal e ver a necessidade de ela ser universal. Ou ainda, afirmar que 

a força da gravidade é o que mantém a Lua em órbita, aplicando essa regra e dando evidências 

experimentais e observacionais para isso, e ver a necessidade dessa afirmação. Há uma 

diferença fundamental entre os métodos que são usados para raciocinar e justificar e a maneira 

como se olha para as coisas sobre as quais se raciocina. Essa diferença será a mesma que nos 

permitirá diferenciar entre regras ou crenças aceitas como um dogma e conhecimento. Para que 

o sujeito de fato se coloque em uma posição tal que o faça ver o mundo de uma determinada 

maneira, não basta fazer afirmações que depois serão aplicadas aos fenômenos e oferecer provas 

e evidências. É preciso compartilhar da gramática em torno das quais as práticas da ciência 

giram, o que no caso dos exemplos que mencionamos exigiria a participação nos jogos de 

linguagem de comparação entre os movimentos terrestres e celestes.  
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Os jogos de linguagem, ao nos colocarem em uma determinada posição para ver o 

mundo, também nos faz “engolir” certezas sobre ele: 

Contam-me, por exemplo, que alguém subiu a esta montanha há muitos anos. 

Informo-me sempre sobre a confiança que merece o narrador e se a montanha existia 

de fato há anos? Uma criança aprende que há informadores fidedignos e não-

fidedignos muito mais tarde do que aprende factos que lhe são contados. Não aprende 

de modo algum que essa montanha existe há muito tempo: isto é, não se põe em 

questão isso ser assim. A bem dizer, engole essa conclusão juntamente com aquilo 

que se aprende. (DC, §143) 

 Este exemplo de Wittgenstein ilustra como há determinadas certezas que adquirimos 

apenas pela maneira com a qual agimos e realizamos nossas atividades. Que as montanhas 

existem há muitos anos é algo que está de acordo com tudo o que presenciamos até o momento, 

com a maneira com que ouvimos histórias, com a maneira com que os livros de geografia são 

escritos (DC, §143). De maneira semelhante, participar de um jogo de linguagem newtoniano, 

como o de comparação entre os céus e a Terra me faz aceitar “de golpe” que os movimentos de 

ambas as regiões do Universo são comparáveis, que a Lua existe e que ela gira em torno da 

Terra, que um objeto lançado normalmente cai na Terra, que um movimento pode ser 

representado por curvas matemáticas, que o Universo é maior do que as distâncias as quais 

estamos acostumados etc.. Essas certezas são aceitas “automaticamente” ao participar desse 

jogo de linguagem, constituindo a maneira como realizamos nossas práticas, ou seja, o lugar 

onde nossas justificativas acabam: “Se esgotei as justificações, então atingi a rocha dura e 

minha pá entortou. Estou então inclinado a dizer: “é assim que eu ajo” (IF, §217). 

 Conforme participamos dos diferentes jogos de linguagem, uma rede de certezas se 

forma, constituindo assim uma imagem de mundo em torno da qual  nossas práticas giram (DC, 

§341). A imagem de mundo indica como as nossas práticas possuem uma unidade e se conectam 

para formar um marco de referência para os nossos jogos de linguagem, constituindo relações 

internas que criamos para nos relacionar com o mundo (Iczkovitz, 2012). Essa relação não é 

causal e nem dialética, mas interna. Em outras palavras, ela não é uma relação em que nós 

estamos de um lado e o mundo de outro, mas corresponde às maneiras como decidimos viver e 

atuar no mundo. Por exemplo, o fato de que escolhemos representar um coelho da seguinte 

maneira revela quais são os aspectos que escolhemos ressaltar nele: 

FIGURA 7. PATO-COELHO. 

 

Fonte: Wittgenstein, Investigações Filosóficas, p. 194. 
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 O fato de que conseguimos observar um coelho nessa imagem não significa que ela 

constitui um símbolo que criamos para substituir o animal ‘coelho’, mas que convencionamos 

ressaltar determinados aspectos desse animal para representá-lo e passamos a olhar para essa 

figura através das semelhanças que estabelecemos entre as linhas e, por exemplo, as orelhas e 

a boca do coelho.  

Essa maneira de olhar para a imagem pode mudar se olharmos para as linhas que 

representam as orelhas do coelho como sendo o bico de um pato. Dessa forma, mudar nossa 

maneira de olhar para a figura significa também mudar as convenções que estabelecemos para 

olhar para a realidade, o que inaugura um novo ponto de vista (Moreno, 2001). E essas 

convenções dependem tanto de nossos interesses e da constância dos nossos hábitos em usá-las 

como da realidade mesma (Moreno, 2001).  

A descrição panorâmica que fizemos dos conceitos da mecânica newtoniana pode nos 

revelar os conteúdos da imagem de mundo que a constitui se observarmos as conexões criadas 

entre os diferentes jogos de linguagem. A existência de fenômenos tanto na Terra como nos 

céus, como a tendência que a água tem de escapar quando está girando, a forma ovalada dos 

planetas ou seus movimentos retrógrados constituem aspectos do mundo que escolhemos olhar. 

Da mesma maneira, a existência de planetas, satélites, cometas, estrelas, rios, marés, pêndulos, 

relógios, som, entre outros, são também condições de sentido para participar dos jogos de 

linguagem newtonianos e para usar, por exemplo, a palavra ‘movimento’ como sendo o 

movimento de um cometa, ou o movimento de queda livre ou da órbita da Lua.  

Da mesma maneira, representar o movimento da Lua por uma elipse, o giro de uma 

pedra por um círculo, a queda de uma pedra por uma reta e o lançamento de uma pedra por uma 

parábola constituem parte dessas certezas. Podemos ainda dizer que a necessidade de 

diferenciar entre movimentos relativos e absolutos, entre movimentos verdadeiros ou aparentes 

ou a necessidade de explicar a ocorrência de fenômenos inerciais são aspectos constitutivos da 

imagem de mundo newtoniana. Há ainda as conexões internas que decidimos fazer entre os 

fenômenos terrestres e celestes, como a semelhança entre o giro da água na Terra e o giro de 

um planeta no céu, entre o movimento de um objeto em um fluido na Terra e de um cometa no 

espaço, ou do lançamento de um projétil e o movimento da Lua; ou ainda conexões entre o 

formato de elipse das órbitas dos corpos celestes e a parábola que um corpo faz ao cair na Terra 

e entre as variações de distância e de tempo nos movimentos terrestres e celestes. Sabemos 

ainda que podemos fazer extrapolações através de experimentos mentais e fazer hipóteses, que 

podemos fazer experimentos olhando de determinada maneira para eles (para a resistência dos 

meios, para o formato das trajetórias), que precisamos escolher um referencial, que podemos 
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representar os fenômenos matematicamente para raciocinar utilizando os métodos matemáticos 

de dedução e cálculo.  

Esses aspectos do mundo que escolhemos ressaltar mantém as práticas da mecânica 

newtoniana juntas e coesas e, por isso, os jogos de linguagem ganham sentido quando vistos 

em conexão uns com os outros e por sua função como parte do projeto da mecânica newtoniana. 

Assim, analisar um lançamento horizontal para saber posições, acelerações e velocidades pode 

ser uma técnica aprendida e válida para muitos casos, mas essa atividade só ganha sentido 

dentro da mecânica newtoniana quando vista em conjunto com os outros jogos de linguagem e 

com relação ao seu marco de referência, à imagem de mundo à qual essa atividade se conecta. 

Faz sentido fazer tal análise quando eu a vejo como representando uma conexão entre os 

movimentos terrestres e celestes, quando ela me serve para o propósito de compreender como 

é possível que a Lua esteja girando em torno da Terra ou quando esse movimento é ressaltado 

para justificar a existência da gravitação.  

Se olhamos para um pêndulo na Terra e para as diferenças em seu tempo de oscilação é 

porque faz sentido fazer isso no mundo que conhecemos e com os nossos interesses, porque 

olhar para um pêndulo é coerente com as diferenças no formato da Terra, com o fenômeno de 

queda livre e com os movimentos inerciais que observamos, e com as diferenças nos tempos 

que os planetas levam para percorrer suas órbitas. E o mesmo podemos estender para os demais 

jogos de linguagem, e podemos ainda dizer que as certezas se conectam de tal maneira que não 

podem ser isoladas, mas formam uma rede, em que, duvidar de uma delas envolve duvidar de 

muitas outras: 

Acredito que tenho antepassados e que todos os seres humanos os têm. Acredito que 

há várias cidades e, em termos gerais, nos principais factos de geografia e da história. 

Acredito que a Terra é um corpo na superfície do qual nos deslocamos e que não 

desaparece subitamente tal como qualquer outro corpo sólido: esta mesa, esta casa, 

esta árvore, etc.. Se pretendesse duvidar da existência da terra muito antes do meu 

nascimento, teria de duvidar de todas as espécies de coisas que são ponto assente para 

mim. (DC, §234) 

Levando em consideração a maneira como a física se desenvolve, podemos encontrar 

em suas práticas diárias a análise específica das propriedades de um movimento particular como 

o do pêndulo ou de um lançamento horizontal de maneira que estes se tornam objetos de 

investigação em si mesmos. No entanto, estes movimentos ainda estão conectados aos outros 

jogos de linguagem da física e possuem em última instância uma conexão necessária com uma 

imagem de mundo. E essa conexão é claramente vista nos momentos de crise da ciência, em 

que as análises conceituais e críticas requerem um retorno aos jogos de linguagem mais 

primitivos de uma teoria, para que se tracem as fontes de, por exemplo, uma determinada 

hipótese que fundamenta uma teoria. É o que aconteceu com a hipótese do espaço absoluto de 
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Newton, que foi criticada posteriormente por físicos como Ernst Mach e Albert Einstein através 

da recuperação do jogo de linguagem de “encontrar movimentos verdadeiros e relativos” e da 

possibilidade de tirar outras conclusões que esse jogo oferece.  

Como um dos objetivos da física é encontrar regras cada vez mais universais para 

explicar o Universo, regras que provém de uma práxis e que, portanto, estão conectadas a uma 

imagem de mundo, temos a tendência de considerá-las suficientes em si mesmas e de pensar 

que qualquer outra aplicação é apenas uma consequência delas. Em outras palavras, temos a 

tendência de pensar que podemos utilizar qualquer exemplo possível para ensinar como se deve 

aplicar a definição de um conceito e que qualquer outra aplicação será uma transferência dessa 

primeira. Por exemplo, tendemos a pensar que podemos escolher o movimento de um 

automóvel para ensinar o conceito de ‘movimento’ e que as possíveis aplicações à Lua ou às 

marés serão uma mera extensão da regra aprendida com o automóvel. No entanto, são os 

próprios corpos celestes e fenômenos que observamos na Terra que contribuem com o sentido  

dos conceitos, que provocaram o pensamento a respeito de, por exemplo, movimentos 

retrógrados observados no céu, do movimento da Lua ou do aparecimento de efeitos inerciais 

em corpos em rotação.  

Nesse sentido, conforme as palavras são utilizadas nos diferentes jogos de linguagem, 

elas formam conceitos em relação a uma imagem de mundo, sem a qual eles não fazem sentido 

ou são “mal formados”. Assim, por exemplo, para ter uma formação mínima do conceito de 

movimento não basta saber apenas a sua dimensão técnica, nem apenas a sua dimensão 

matemática, nem apenas a sua dimensão experimental, uma vez que essas dimensões isoladas 

são também conectadas a jogos de linguagem que não fazem sentido isolados. Eles possuem 

uma função dentro do projeto da mecânica newtoniana e se sustentam na medida em que se 

conectam aos jogos de linguagem das outras dimensões. Por exemplo, na mecânica newtoniana, 

calcular a resistência dos fluidos está relacionada com a necessidade de entender o que acontece 

com corpos que se movimentam em contato com os átomos de um fluido e como esse contato 

afeta o movimento desses corpos, que por sua vez se conecta com a questão de saber como é 

possível que o movimento dos planetas durem por tanto tempo no céu de maneira tão regular.  

Consequentemente, aprender apenas uma região do conceito retira do nosso campo de 

visão uma série de aspectos e impede que sua aplicação seja feita com a autonomia que poderia. 

Assim, por exemplo, enquanto, por um lado, aprender a aplicar o conceito de força tal como 

expressada pela segunda lei de Newton nos permite explicar a queda de um corpo na Terra em 

termos de sua aceleração e posição, e pode nos permitir estender essa explicação para forças 

aplicadas em outras direções, por outro lado, sem participar de outros tipos de jogos de 



98 

 

 

 

linguagem que confiram outras funções para a palavra força, regiões inteiras do Universo não 

são vistas, outras possibilidades de imaginação e criação a partir dos jogos de linguagem não 

são possíveis e o jogo de linguagem se restringe à aplicação de regras que determinam quase 

completamente as possibilidades de “jogar o jogo”. Nesse sentido, alguns outros jogos de 

linguagem envolvendo o conceito de força poderiam ser: representar a causa da manutenção 

dos planetas e satélites em suas órbitas, conferir semelhança à gravidade e à rotação dos planetas 

ou de uma pedra presa a uma corda, representar a força específica de um pêndulo ou do Sol, 

explicar a resistência que um meio fluido oferece, fazer hipóteses sobre a causa universal da 

harmonia do Universo, entre outros.  

Essa determinação ocorre por dois motivos. Um deles ocorre porque o jogo de 

linguagem escolhido para utilizar o conceito em apenas uma de suas regiões é isolado dos 

demais jogos de linguagem aos quais ele se conecta e é tratado como um fim em si mesmo, sem 

que sua função dentro da imagem de mundo newtoniana seja localizada. Apesar de que ainda 

haja um grau de possibilidade de criação dentro de um único jogo de linguagem, na medida em 

que ainda é possível estender o jogo para o mundo que o indivíduo conhece (ex.: estender a 

explicação da queda livre para a queda de uma pedra a partir de um prédio), essas aplicações 

ficarão restritas aos aspectos do mundo que esse jogo de linguagem pode abrir e funcionarão 

muito mais como uma técnica aplicada dentro da imagem de mundo prévia do estudante – em 

vez de oferecer-lhe uma nova. Por outro lado, se considerarmos a imagem de mundo da 

mecânica newtoniana, seremos capazes de informar quais jogos de linguagem possuem maior 

ou menor importância em sua formação. Assim, nos parece bastante claro que apesar de que 

saber calcular e prever a trajetória de um corpo em queda livre seja uma peça essencial da física, 

essa atividade não é a mais importante quando se trata de compreender o mundo a partir dela.  

Essa atividade de prever posições de movimentos e de identificar forças, assim como as 

definições que são dadas para esses conceitos são apenas uma preparação para os jogos de 

linguagem da mecânica newtoniana. Aprender a definir e a identificar os elementos definidos 

em situações é apenas uma preparação para o uso da linguagem, pois elas sozinhas não indicam 

como as palavras que representam os conceitos devem ser usadas. Essa afirmação é apoiada em 

uma das análises que Wittgenstein faz:  

Denominar e descrever não se encontram na verdade num único nível: o denominar é 

uma preparação para a descrição. O denominar não é ainda nenhum lance no jogo de 

linguagem - tampouco quanto o colocar uma figura de xadrez no lugar é um lance no 

jogo de xadrez. Pode-se dizer ao se denominar uma coisa, nada está ainda feito. Ela 

não tem nome, a não ser no jogo. (IF, §49) 

 Continuando a metáfora de Wittgenstein com o jogo de xadrez, as definições dos 

conceitos e as atividades de nomear que existem na física são como as peças do xadrez, que, 
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sem as regras do jogo não fazem sentido. Geralmente, essa é a confusão que se faz no ensino 

de ciências e o segundo motivo pelo qual os jogos de linguagem à que estamos acostumados 

são tão determinantes da prática. Tem-se a ideia de que a linguagem funciona como uma 

etiqueta das coisas, em que saber a referência para as palavras é suficiente para aprender uma 

linguagem. Essa é a famosa concepção referencial da linguagem que é tradicional em muitos 

sistemas filosóficos e encontrada ainda hoje em muitas teorias e práticas educacionais 

(Gottschalk, 2007).  

Essa ideia de linguagem nos faz pensar que basta oferecer uma referência para os 

conceitos, algo que o substitua, tal como uma definição ou uma situação que o representa (por 

exemplo, costumamos utilizar um corpo imaginário se movendo infinitamente em movimento 

uniforme como representante da palavra inércia), da mesma maneira como a palavra ‘mesa’ 

substitui o objeto mesa. Entretanto, assim como saber identificar uma mesa não é suficiente 

para efetuar as nossas atividades diárias que envolvem uma mesa, também não é suficiente 

aprender a nomear e identificar forças, posições e acelerações, embora esses possam ser fases 

preparatórias para os jogos de linguagem da física.  

Neste momento é importante diferenciar entre as regras que compõem as teorias finais 

e as normas que constituem as certezas de uma imagem de mundo. As regras que são o produto 

das teorias, enquanto formalizadas e sistematizadas, estão bem definidas e podem à medida que 

se queira compor jogos de linguagem, o que, aliás, é um dos jogos de linguagem da ciência: 

criar jogos de linguagem capazes de prever e explicar o mundo da maneira mais precisa e 

completa possível. No entanto, as certezas que compõem uma imagem de mundo, na qual as 

regras que compõem as teorias se sustentam, apesar de atuarem como normas, não podem ser 

confundidas com as regras teóricas, que determinam suas possibilidades de aplicação. As 

certezas que constituem os jogos de linguagem não determinam as práticas, e dessa forma, 

funcionam mais como o tom de uma voz (DC, §29) ou como as dobradiças de uma porta (DC, 

§341), inaugurando pontos de vistas que abrem campos de atuação e possibilidades de 

imaginação que não seriam possíveis sem eles, e consequentemente, abrem também inúmeras 

possibilidades de se jogar o mesmo jogo de linguagem de diferentes maneiras, de se seguir a 

mesma gramática e ainda assim não traçar um limite que determina onde ela deve acabar.   

Nesse sentido, sendo a imagem de mundo uma condição de sentido para a maneira como 

aplicamos os conceitos, e, sendo o conhecimento formalizado composto por proposições que 

utilizam conceitos para expressar verdades sobre o mundo, a imagem de mundo é, portanto, 

também condição de sentido para as proposições que expressam o conhecimento: 
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Na raiz de uma convicção bem fundamentada encontra-se uma convicção não 

fundamentada. (DC, §253) 

Mas eu não obtive a minha imagem de mundo por me ter convencido de sua justeza, 

nem a mantenho porque me convenci da sua justeza. Pelo contrário, é o quadro de 

referências herdado que me faz distinguir o verdadeiro do falso. (DC, §94) 

Uma proposição tal como a que define a inércia na primeira lei de Newton, ‘todo corpo 

permanece em repouso ou movimento uniforme a menos que uma força externa atue’, que 

expressa um conhecimento sobre o mundo, envolve a formação dos conceitos de movimento, 

força e corpo. Uma vez que uma gramática precisa ser formada para esses conceitos, essa 

proposição é necessariamente dependente dos jogos de linguagem que são necessários para 

formá-los e, consequentemente, dependente dos pensamentos e da imagem de mundo que a 

criou. Assim, compreender uma proposição envolve necessariamente o domínio de uma 

gramática.  

É importante enfatizar que não se trata aqui de inverter a ordem e colocar a imagem de 

mundo como anterior ao conhecimento, mas sim de perceber que ambos estão entrelaçados nas 

práticas da ciência e, portanto, compartilhar de sua gramática envolve necessariamente a ação 

que ocorre nos jogos de linguagem, pois é na práxis da linguagem que nossas maneiras de olhar 

para o mundo se formam - e nem todas elas podem ser claramente explicitada por meio de 

sentenças. Iczkovitz explica como a gramática se entrelaça às nossas atividades:  

Nossas ‘dobradiças’ são as regras que explicam as relações internas das nossas 

proposições explícitas. Sua relação com os jogos de linguagem não é a de suporte ou 

fundamentos. Ao contrário, elas estão refletidas nas proposições que usamos, as vezes 

abertamente, às vezes implicitamente. Algumas não são aprendidas explicitamente 

porque elas são mostradas em nossos movimentos de uma posição para outra, em 

nossas verificações de certas proposições e não de outras, nossas aplicações de certos 

conceitos em contextos variados, etc. Nós as temos como óbvias não porque elas são 

os fundamentos dos nossos jogos de linguagem ou porque os suportam por baixo, mas 

sim porque observar nossas práticas a partir de certas posições mostraria seus pontos 

de referência, que não possuem significado sem os movimentos em torno deles. (2012, 

p. 134) 

Nesse sentido, os cientistas não limitam suas práticas à aplicação de um conjunto de leis 

e regras de conhecimento, embora essas práticas existam, tal como normalmente fazemos no 

ensino de ciências. Não há uma ordem em que os conceitos são sempre privilegiados sobre o 

mundo, mas o próprio mundo  também se converte em critério para a constituição dos conceitos, 

assim como as práticas que criamos para nos relacionar com ele, e, consequentemente, com 

nossas maneiras de raciocinar da matemática, da experimentação e da especulação filosófica. 

É, portanto, o compartilhamento de uma imagem de mundo que torna a objetividade do 

conhecimento possível, uma vez que o conhecimento é uma necessidade, mas uma necessidade 

dentro dos nossos jogos de linguagem (Moreno, 2001; Ahmed, 2010; Baker and Hacker, 2009).  

E assim, podemos concordar com Michel Paty quando ele diz que o “conhecimento científico 
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não se reduz a seus conteúdos seguros, as suas proposições e seus efeitos; compreende em suas 

dimensões o próprio trabalho de pensamento que o estabelece” (2001, p. 157).  

Como uma consequência da conexão entre conhecimento e imagem de mundo há o fato 

de que todo conhecimento está sujeito à dúvida, uma vez que para duvidar é preciso dominar 

um jogo de linguagem: “O próprio jogo da dúvida pressupõe a certeza” (DC, §115). Isso 

significa que o conhecimento que não vem acompanhado da justificativa interna aos jogos de 

linguagem, e consequentemente, da possibilidade de dúvida, se converte em uma regra que deve 

ser aceita como verdade absoluta e independente das nossas práticas, aplicando-se a elas “de 

fora”. Assim, passamos a perceber que a linguagem da ciência não se restringe à sua região 

lógica e matemática, mas, por se desenvolver sobre a linguagem natural, também responde às 

limitações e necessidades próprias do ser humano (Escobar, 2007).  

É importante destacar que as certezas que compõem uma imagem de mundo não estão 

fixas, mas podem mudar, e inclusive, algumas proposições que constituem conhecimento 

podem vir a tornar-se certezas em outros jogos de linguagem que não são o de seu nascimento. 

É o caso, por exemplo, dos dados a respeito da Lua que eram conhecimento a partir dos jogos 

de linguagem anteriores a Newton e que passam a ser certezas que conferem sentido aos jogos 

de linguagem de sua mecânica. Ainda assim, enquanto os jogos de linguagem estão em 

funcionamento, há um conjunto de certezas que permanecem fixas funcionando como 

“dobradiças” do nosso conhecimento. A esse respeito, Wittgenstein utiliza a seguinte metáfora: 

“A mitologia pode voltar a assumir um estado de fluxo, o leito do rio dos pensamentos pode se 

alterar. Mas eu trago uma diferença entre o movimento das águas no leito do rio e a alteração 

do fundo propriamente; embora não haja uma divisão nítida entre um e outro" (IF, §97). 

Além de conferir unidade e sentido às práticas, a imagem de mundo também é 

responsável por criar as próprias possibilidades de expansão da linguagem, de mudança e de 

criação. Isso é possível pela característica analógica da gramática, que serve também para que 

possamos utilizá-la como analogia ou semelhança para compreender aspectos semelhantes em 

diferentes contextos. O exemplo de Moreno é esclarecedor nesse sentido: 

Por exemplo, a partir do conceito de mesa, cuja definição nos é conhecida, podemos 

afirmar que: ‘Esta mesa possui tais propriedades físicas’, como também que: ‘Esta 

mesa é como uma poltrona’. No primeiro caso, segundo Wittgenstein, as ligações 

entre o conceito e as propriedades descritas são externas, empíricas ou, ainda causais, 

enquanto que, no segundo caso, as ligações são internas ou, ainda, de sentido. (2001, 

p. 245) 

 Pela argumentação aqui apresentada, é razoável dizer que a gramática dos jogos de 

linguagem e dos conceitos da mecânica newtoniana também devem servir tanto para a criação 

dentro dela, uma vez que sua normatividade não determina a ação e permite que os jogos 
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possam ser jogados de maneiras diferentes, como devem poder servir como técnicas analógicas 

transferidas a outros contextos. É exatamente essa possibilidade da linguagem que queremos 

ainda identificar com mais firmeza para a linguagem da mecânica newtoniana, porque assim 

acreditamos poder identificar também mais claramente como as contribuições pessoais se 

integram à ela e vice-versa. Por isso, na seção seguinte continuamos a nossa descrição 

conceitual das “bordas de gramática”, procurando identificar como o compartilhamento de uma 

imagem de mundo, e, consequentemente, da habilidade em participar nos jogos de linguagem 

que a ela estão atrelados, conferem novas possibilidades aos que participam deles.  

 

4.4 BORDAS DE GRAMÁTICA: POSSIBILIDADES E ESTILOS 

 

 Nesta seção apresentamos e descrevemos os conceitos não mais no que seria o “núcleo” 

da mecânica newtoniana, mas em suas “bordas”, através do trabalho dos três cientistas 

“marginais” mencionados anteriormente: Ernst Mach, André Koch Torres Assis e Julio 

Garavito Armero. Assim, descrevemos como estes conceitos são aplicados por estes cientistas 

em momentos de criação e crítica, com o intuito de identificar como a imagem de mundo 

contribui para dar sentido a esses momentos e para abrir novas possibilidades, tal como se 

deveria esperar após a identificação de uma pragmática para a linguagem da mecânica 

newtoniana. Nos momentos escolhidos para essa etapa da terapia, as “bordas” da gramática se 

tornam mais aparentes, uma vez que identificamos que a possibilidade de crítica, de dúvida, de 

novas interpretações e até mesmo da formulação de novos significados e novos jogos de 

linguagem podem nascer dos próprios jogos de linguagem e da imagem de mundo newtoniana. 

Além disso, torna-se também evidente que uma imagem de mundo sempre esteve presente, 

apesar dos desenvolvimentos posteriores a Newton que parecem não levá-la mais em 

consideração. Nosso intuito também é mostrar a necessidade da contribuição do sujeito na 

formação de seu próprio estilo de pensar fisicamente, assim como a contribuição da gramática 

na formação de sua subjetividade. 

Durante esta etapa da terapia nos pareceu útil utilizar a noção de estilo (Paty, 2012), 

conceito que aponta para a singularidade de cada cientista em sua maneira de fazer ciência. O 

utilizamos porque ao comparar como alguns cientistas seguiam jogos de linguagem 

semelhantes aos de Newton, nos demos conta de que suas diferenças na maneira de segui-los 

estavam conectadas ao seu estilo de fazer ciência. Isso nos fez retornar nosso olhar para o 

próprio Newton e perceber que ele próprio tinha um estilo, e que, muitas vezes, é o estilo de 

um único cientista que se torna a maneira padrão de entender uma teoria.  
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Não desejamos, por outro lado, detalhar o estilo completo de cada cientista que 

analisamos, mas apenas na medida em que o possamos relacionar com a descrição conceitual 

que realizamos até o momento, com o intuito de evidenciar as marcar históricas e sociais de 

cada um em sua maneira de investigar, o que posteriormente nos servirá de alimento para voltar 

ao problema educacional dessa tese. Particularmente, o fenômeno da criação na ciência é 

interessante para nós porque ele nos permite identificar a marca dos sujeitos: 

O fenômeno da criação, tanto nas Artes como nas Ciências, torna particularmente 

manifesta a necessidade de nos referirmos ao sujeito. Nenhum efeito coletivo seria 

suficiente para explicar a invenção e a criação de formas novas nas ideias, nas 

representações, nos objetos produzidos, que não existiam anteriormente no universo 

das formas simbólicas nem no mundo real, e que eram mesmo impensáveis. Esse é 

sem dúvida o fato mais fundamental (o fato fundador) da ciência e da arte, e também 

da filosofia, que é o pensamento reflexivo sobre as significações: elas se inventam no 

pensamento humano inscrito na história, as atividades nesses domínios se 

desenvolvendo segundo exigências específicas de cada um deles. (Paty, 2012, p. 300) 

Ao mesmo tempo que a criação contém a marca do sujeito, ela não é irracional, uma vez 

que permite a criação de conhecimento objetivo que é compreensível pela comunidade de 

cientistas. No pensamento do sujeito há, portanto, uma integração entre dimensões do 

pensamento mais subjetivas e dimensões intelectuais, sendo essa integração tanto necessária 

para a criação como para a compreensão por parte de cada sujeito:  

Esse [o sujeito individual] compreende a dimensão intelectual (relacionada ao 

pensamento por conceitos e à função do entendimento), mas inclui também outras 

dimensões (afetiva, estética, ética etc., sem omitir as bases físicas dessas disposições, 

a saber, os próprios corpos). Claro que se deve privilegiar, nessa consideração, o 

caráter objetivo do conhecimento uma vez estabelecido, e valorizar o que contribui a 

estabelecê-lo como tal, caracterizando suas bases epistemológicas, a saber, a função 

do racional, os conceitos e a teoria, bem como a atenção à experiência e os critérios 

de validação que compreendem a crítica (racional também). Mas as outras funções do 

pensamento, que se apagam nas formulações em termos de conteúdos cognitivos 

objetivos, desempenham seguramente um papel na interiorização intelectual que 

produz a compreensão num sujeito individual. (Paty, 2012, p. 292) 

Ao relacionar a noção de estilo com a nossa descrição conceitual wittgensteiniana, o 

compartilhamento da imagem de mundo tem um papel essencial na possibilidade de criação 

pelos sujeitos, uma vez que ela traz a posição a partir da qual um campo novo de possibilidades 

é aberto e que não se restringe à determinação das teorias apresentadas como produto final. É 

precisamente a combinação entre o compartilhamento dessa imagem de mundo e as 

características individuais de cada cientista que parece ter permitido a cada um deles “jogar” os 

jogos de linguagem da mecânica clássica de maneiras diferentes.  

Ernst Mach, físico e filósofo austríaco, é conhecido principalmente por suas críticas ao 

espaço e tempo newtonianos, por sua influência na criação da teoria da relatividade de Einstein 

e no movimento do positivismo. Seus trabalhos envolvem tanto a física, como a psicologia e a 

filosofia, bem como reflexões sobre educação e política (Backmore, 1972). Seu estilo 
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fenomenalista de lidar com a ciência e com a filosofia é a característica de sua personalidade 

que mais nos interessa, uma vez que identificamos que ela influenciou a maneira com que ele 

criticou a mecânica newtoniana e propôs novas ideias.  

Seu fenomenalismo, um tipo de filosofia positivista, consistia em priorizar os 

fenômenos que podem ser observados pelos sentidos, recusando a inclusão de qualquer ideia 

que esteja escondida ou para além dos fenômenos que temos direto acesso e considerando, 

portanto, as teorias científicas como uma mera questão de convenção na representação desses 

fenômenos (Becher, 1905). O fenomenalismo de Mach pode ser visto integrado à sua maneira 

de interpretar o espaço e o tempo como sensações:  

We find in the first place the greater confidence is placed in our experiences 

concerning relations of time and space; that we attribute to them a more objective, a 

more real character than to our experiences of colours, sounds, temperatures, and so 

forth. Yet, if we investigate the matter accurately, we must surely admit that our 

sensations of time and space are just as much sensations as are our knowledge of the 

former we are surer and clearer than in that of the latter. Space and time  are well-

ordered systems of sets of sensations. The quantities stated in mechanical equations 

are simply ordinal symbols, representing those members of these sets that are to be 

mentally isolated and emphasized. The equations express the form of interdependence 

of these ordinal symbols. (Mach, 1883, p. 506) 

I contended that the direction and velocity which is taken into account in the law of 

inertia had no comprehensible meaning if the law was referred to ‘absolute space’. As 

a matter of fact, we can metrically determine direction and velocity only in a space of 

which the points are marked directly or indirectly by given bodies. (Mach, 1883, p. 

567) 

A motion is termed uniform in which equal increments of space described correspond 

to equal increments of space described by some motion with which we form a 

comparison, as the rotation of the earth. A motion may, with respect to another motion, 

be uniform. But the question whether a motion is in itself uniform, is senseless. (Mach, 

1883, p. 224).  

Considerar o espaço e o tempo como sensações, um novo aspecto para esses conceitos, 

constitui uma maneira bastante pessoal de compreendê-los, o que se mostrará integrado na 

maneira como Mach seguiu os jogos de linguagem da mecânica newtoniana para pensar em 

alternativas para o espaço absoluto. Por exemplo, ele seguiu a mesma experiência do balde de 

Newton, mas sugeriu que prestemos atenção apenas na informação que este experimento nos 

fornece imaginando o que aconteceria se a espessura do balde fosse aumentada infinitamente 

ou se em vez de girarmos o balde, girássemos as estrelas:  

Newton’s experiment with the rotating vessel of water simply informs us, that the 

relative rotation of the water with respect to the sides of the vessel produces no 

noticeable centrifugal forces, but that such forces are produced by its relative rotation 

with respect to the mass of the earth and the other celestial bodies. No one is competent 

to say how the experiment would turn out if the sides of the vessel increased in 

thickness and mass till they were ultimately several leagues thick. The one experiment 

only lies before us, and our business is, to bring it into accord with the other facts 

known to us, and not with the arbitrary fiction of our imagination (Mach, 1883, p. 

232) 

It is scarcely necessary to remark that in the reflections here presented Newton has 

again acted contrary to his expressed intention only to investigate actual facts. No one 
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is competent to predicate things about absolute space and absolute motion; they are 

pure things of thought, pure mental constructs, that cannot be produced in experience. 

All our principles of mechanics are, as we have shown in detail, experimental 

knowledge concerning the relative positions and motions of bodies”. (Mach, 1883. ´p. 

229).  

When a body moves relatively to the fixed stars, centrifugal forces are produced; when 

it moves relatively to some different body, and not relatively to the fixed stars, no 

centrifugal forces are produced. I have no objection to calling the first rotation 

‘absolute’ rotation, if it be remembered that nothing is meant by such a designation 

except relative rotation with respect to the fixed stars. Can we fix Newton’s bucket of 

water, rotate the stars, and then prove the absence of centrifugal forces? (Mach, 1883, 

p. 543) 

Dessas passagens torna-se evidente que Mach seguiu o jogo de linguagem criado por 

Newton para encontrar movimentos verdadeiros de maneira a mostrar que não faz sentido 

privilegiar apenas um referencial e para propor que deve haver uma solução para explicar o 

aparecimento de efeitos inerciais de maneira que não recorra à hipótese do espaço absoluto. 

Como é conhecido, ele propôs que a origem da inércia está no movimento relativo dos corpos 

com relação à todos os outros corpos do Universo, e não à um espaço absoluto, o que ficou 

conhecido como o princípio de Mach: 

Let us now examine the point on which Newton, apparently with sound reasons, rests 

his distinction of absolute and relative motion. If the earth is affected with an absolute 

rotation about its axis, centrifugal forces are set up in the earth: it assumes an oblate 

form, the acceleration of gravity is diminished at the equator, the plane of Foucault’s 

pendulum rotates and so on. All these phenomena disappear if the earth is at rest and 

the other heavenly bodies are affected with absolute motion round it, such that the 

case, if we start ab initio from the idea of absolute space. But if we take our stand on 

the basis of facts, we shall find we have knowledge only of relative spaces and 

motions. Relatively, not considering the unknown and reflected medium of space, the 

motion of the universe are the same whether we adopt the Ptolemaic or the Copernican 

mode of view. Both views are, indeed, equally correct; only the latter is more simple 

and more practical. The universe is not twice given, with an earth at rest and an earth 

in motion; but only once, with its relative motions, alone determinable. It is, 

accordingly, not permitted us to say how things would be if the earth did not rotate. 

We may interpret the one case that is given us, in different ways. If, however, we so 

interpret it that we come into conflict with experience, our interpretation is simply 

wrong. The principles of mechanics can, indeed, be so conceived, that even for 

relative rotations centrifugal forces arise. (Mach, 1883, p. 231-232) 

Dessa maneira, Mach utilizou o próprio jogo de linguagem de Newton para modificá-

lo, criando novos jogos de linguagem em que a nova regra é prestar atenção apenas nas relações 

entre os corpos, o que contribuiu para a formação de novas ligações de sentido para os 

conceitos. A inércia, por exemplo, passa a ser vista como um fenômeno que aparece com 

relação ao movimento relativo entre os corpos, e o espaço, como uma relação intuitiva entre 

eles. Esses significados, por sua vez, são dependentes dos significados anteriores, uma vez que 

tal possibilidade nasce do pensamento da inércia e do espaço nos jogos de linguagem da 

mecânica newtoniana e requer um compartilhamento da gramática desses conceitos, e portanto, 

da imagem de mundo a qual eles se conectam, tanto em seus significados relativos e absolutos, 

como em sua relação com o mundo, como com o movimento do pêndulo de Foucault, a 
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distribuição dos corpos celestes, a forma ovalada da Terra e a existência de efeitos inerciais. 

Ainda, a própria possibilidade de duvidar do espaço absoluto newtoniano é possível apenas se 

há o compartilhamento de que a primeira lei de Newton é um movimento privilegiado em 

relação a um referencial privilegiado, bem como se há o compartilhamento do problema que é 

a explicação do aparecimento de efeitos inerciais - ambos os elementos que compunham a 

imagem de mundo newtoniana.  

Ernst Mach não conseguiu implementar seu próprio princípio, mas deixou contribuições 

valiosas para a Ciência em todas as áreas que se propôs estudar, inclusive na Educação e na 

História da Ciência (Blackmore, 1972; Assis e Zylbersztajn, 2001), e como sabemos, foi um 

dos grandes personagens a influenciar Einstein, que tentou implementar o princípio de Mach. 

Einstein também não obteve sucesso na implantação do princípio, mas o físico brasileiro, atual 

professor da Unicamp, André Assis, apesar de sua teoria não ser um consenso entre os cientistas 

e das dificuldades relacionadas à discriminação no meio acadêmico, propôs uma mecânica que 

é capaz de implementar o princípio de Mach e incluir as previsões da relatividade de Einstein, 

a mecânica relacional (1998), que é conhecida internacionalmente.  

Não existem muitos estudos sobre o estilo de André Assis, e ele próprio não escreveu 

publicamente suas reflexões sobre outros temas, com exceção de alguns textos sobre o ensino 

de física (ex.: Assis, 2013), onde destaca principalmente a importância do acesso à história da 

ciência através de fontes primárias, como os Princípia de Newton, que ele mesmo traduziu para 

o português, assim como outras obras clássicas da ciência. No entanto, por uma observação 

panorâmica de seus trabalhos podemos perceber que além de uma grande valorização da 

história da ciência e da grande influência de Ernst Mach, Assis prioriza a necessidade de ter 

princípios gerais da física: a necessidade de que todas as leis da física sejam dependentes apenas 

da distância entre os corpos que estão interagindo e suas derivadas temporais, e a de que a 

cinemática deveria ser equivalente à dinâmica (Assis, 1999).  

Ele também prioriza os grandes desejos da física de estética e elegância, como a de não 

haver nada absoluto ou privilegiado em uma teoria, nem o espaço e nem a velocidade da luz; e 

possui um profundo espírito crítico e questionador, que se reflete em sua maneira de investigar 

e de reinterpretar ideias que já foram esquecidas pela física, como sua interessante defesa da 

ação à distância (1998). Naturalmente, Assis também foi influenciado por outros autores, como 

por Weber, Leibniz e de Berkeley, mas nós focaremos nas características mencionadas 

enquanto estas sejam suficientes para se relacionar com o nosso plano de descrição conceitual, 

sem nos preocuparmos em detalhar a completude de seu estilo.  
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Os dois princípios mais importantes no estilo de Assis são o princípio de Mach e o 

princípio das proporções físicas (PPP em inglês). Nas seguintes passagens é possível identificar 

as intenções gerais de Assis:  

Mach advocated doing away with all absolute quantities whatever. As we will see, in 

classical physics not only space and time are absolute, but also gravitational mass, 

electrical charge etc. It is our point of view that none of these absolute quantities 

should appear in the laws of physics. (Assis, 2004, p. 152) 

We formulate the principle as follows: (1) All laws of physics can depend only on the 

ratio of known quantities of the same type. This principle can also be understood in 

four further ways in order to clarify its meaning: (2) In the laws of physics no absolute 

concepts should appear, only ratios of known magnitudes of the same type should be 

included; (3) Dimensional constants should not appear in the laws of physics; (4) The 

universal constants (like G, c, h, kB, ...) must depend on cosmological or microscopic 

properties of the universe; (5) All of physics and all measurable effects must be 

invariant under scale transformations of any kind (that is, under scale transformation 

of length, of time, of mass, of charge, ...) (Idem, p. 152) 

We consider the PPP as an intuitive principle of nature, which should lead to a better 

understanding of the physical laws. In particular we believe that equations which do 

not satisfy the principle should be incomplete. That is, hidden connections of the 

properties of bodies with the distant universe will be hopefully clarified with the 

implementation of the principle. (Idem) 

A implementação dos dois princípios junto com o acesso da imagem de mundo 

newtoniana através da consulta à história da ciência e da leitura de obras primárias formam, 

segundo nossa percepção, a essência do estilo de Assis. Essa característica o permite buscar os 

jogos de linguagem que deram origem às hipóteses mais fundamentais da mecânica clássica e 

da relatividade, estudando as diferentes maneiras de segui-los, comparando-as e mostrando 

ainda que é possível segui-los de maneiras ainda diferentes. De maneira intuitiva, ele sabe o 

poder que tem o acesso à história da ciência para que não se aceite apenas os resultados finais 

das teorias e é capaz de mostrar alternativas à problemas antigos da física para reinterpretá-la. 

A seguinte figura na capa de seu livro sobre a mecânica relacional já ilustra seu estilo 

“comparativo”: 

 

FIGURA 8. CAPA DO LIVRO ‘MECÂNICA RELACIONAL’ DE ANDRÉ ASSIS. 

 

Fonte. Assis, 1998. 

Assis segue principalmente o argumento do balde de Newton, que aqui identificamos 

como parte do jogo de linguagem para encontrar movimentos verdadeiros e referenciais 
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privilegiados, e mostra como Newton, Mach e Einstein imaginaram as consequências desse 

experimento, oferecendo ainda sua própria interpretação e estendendo a análise do balde a 

análises algébricas e geométricas detalhadas: 

Vamos obter a forma da superfície da água e a pressão num ponto qualquer do líquido 

no interior do balde que gira. Consideramos a água como um fluído incompressível 

homogêneo ideal com densidade ρ. Na primeira situação o balde e a água estão em 

repouso em relação a um referencial inercial. (...) A Terra é um bom referencial 

inercial para esta experiência. A superfície da água é plana e a pressão dentro dela 

cresce em função da profundidade h de acordo com p(h) = po+ρgh, onde po = 1 atm 

= 760 mm Hg = 1×105 N/m2 é a pressão atmosférica e g ≈ 9, 8 m/s2 é o campo 

gravitacional da Terra. (...) De acordo com Newton, a superfície da água será côncava 

apenas quando ela está girando em relação ao espaço absoluto. Isto significa que para 

ele o ω que aparece na Ed. (2.17) é a rotação angular da água em relação ao espaço 

absoluto e não em relação aos ‘corpos do ambiente’. (Assis, 1998, p. 46 e 50).  

 Isto é, distribuições esfericamente simétricas de matéria não exercem forças 

gravitacionais resultantes em quaisquer partículas internas, não interessando a rotação 

ou movimento destas distribuições esféricas em relação às partículas internas ou a 

quaisquer sistemas de referência. Isto significa que na mecânica newtoniana as 

estrelas fixas e as galáxias distantes podem desaparecer sem causar qualquer 

influência sobre a concavidade da água. (Assis, 1998, p. 69) 

 

A análise de Assis é representada por desenhos simples como o seguinte, onde se 

percebe que ele quer chamar atenção para a forma parabólica da água: 

 

FIGURA 9: EXPERIMENTO DO BALDE  

 

Fonte. Assis, 1998, p. 47 

Mas também há representações matemáticas bastante detalhadas. Ele traça muitas de 

suas conclusões apenas a partir de análises quantitativas deste experimento, mostrando uma 

coerência com os princípios que ele acredita: 

 

FIGURA 10: REPRESENTAÇÃO DA CURVA DA ÁGUA NO EXPERIMENTO DO BALDE. 

 

Fonte: Assis, 1998, p. 48.  
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É interessante ver como ele transforma o jogo de linguagem newtoniano para que se 

adeque apenas a relações entre as grandezas que podem ser medidas e obtidas através do 

raciocínio matemático. Posteriormente, para oferecer uma solução para o problema do balde, 

ele adiciona a força de Weber aplicada à gravitação, mas nesta fase suas justificativas se 

baseiam principalmente nos resultados de seus cálculos considerando todos os referenciais 

possíveis, ou seja, o balde, a Terra e o conjunto das estrelas fixas.  

A maneira como Assis reinterpreta os jogos de linguagem newtonianos e os seguem na 

interpretação de outros cientistas mostra que ele compartilha da imagem de mundo newtoniana 

e não apenas do conhecimento estático que foi gerado por ela. Saber a gramática do conceito 

de espaço e outros relacionados o possibilitou também reinterpretar a teoria de Einstein de 

maneira a ressaltar que ela ainda possui uma grande semelhança com a mecânica clássica, que 

é a manutenção de um espaço absoluto. A seguir, apresentamos como Assis reinterpreta o 

famoso paradoxo dos gêmeos de Einstein:  

Para evitar o paradoxo poderíamos dizer que eles sempre mantém a mesma idade, mas 

não é esta a previsão da teoria da relatividade de Einstein. De acordo com esta teoria 

A realmente ficou mais jovem do que B. Só podemos entender isto dizendo que 

enquanto B ficou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação ao 

espaço absoluto ou a um referencial inercial, o mesmo não aconteceu com A que 

estava em movimento e de fato sofreu acelerações em relação ao espaço absoluto ou 

a um referencial inercial. Mais uma vez vemos que apesar do nome relatividade, a 

teoria de Einstein manteve os conceitos absolutos básicos da teoria newtoniana. 

(Assis, 1998, p. 156).  

Ou seja, na relatividade geral a forma côncava da superfície da água, na segunda 

situação, também não é devido à rotação da água em relação às estrelas fixas e galáxias 

distantes. Ela só pode ser devido então à rotação da água em relação a alguma coisa 

imaterial como o espaço absoluto de Newton ou como um sistema de referência 

inercial que é desvinculado (sem qualquer relação física) da matéria distante no 

universo. Daqui vemos mais uma vez que a relatividade geral manteve os conceitos 

newtonianos de espaço e movimento absolutos, ou, se preferir, manteve o conceito de 

referenciais inerciais independentes da matéria distante. (Assis, 1998, p. 186) 

Nada na física leva à conclusão de que a velocidade da luz,  deva ser constante 

qualquer que seja o movimento do observador ou do detector. Todas as velocidades 

conhecidas por nós são constantes ou em relação à fonte (como no caso dos projéteis) 

ou constantes em relação ao meio (como no caso da velocidade do som, que não 

depende da velocidade da fonte). Mas todas elas mudam dependendo do movimento 

do observador ou do detector. Afirmar o oposto, como fez Einstein, só pode gerar a 

necessidade de introduzir conceitos estranhos e desnecessários como os de dilatação 

do tempo, contração do comprimento, tempo próprio etc. (Assis, 1998, p. 191) 

Assis também propôs uma maneira de detectar a dependência da massa inercial com o 

movimento relativo dos corpos utilizando uma casca esférica e uma partícula de teste interna, 

tal como seria se a Terra estivesse parada e o restante do Universo girasse ao seu redor, o que 

também deveria levar ao achatamento de seus polos: 

Deveríamos inicialmente estudar a aceleração de um corpo de prova sem estar 

envolvido pela casca esférica (por exemplo, acelerando uma partícula carregada por 

outras cargas, correntes e imãs). Envolvemos então o corpo de prova por uma casca 

esférica neutra e aceleramos novamente o corpo de prova da mesma maneira pelos 
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mesmos corpos (outras cargas, correntes e imãs do exemplo anterior). Estudando sua 

nova aceleração, ela deve ser diferente do caso anterior sem a casca esférica. Isto é, a 

nova aceleração ou qualquer outro efeito dependente desta aceleração como o raio de 

curvatura do corpo de prova devem ter sido modificados. (...) Deve ser observado 

contudo que nada disto aconteceria nas mecânicas newtoniana ou einsteiniana. O 

motivo é que nessas teorias não há efeitos observáveis devidos a distribuições 

estacionárias e esfericamente simétricasde massa ao redor do corpo de prova. Se 

tivéssemos envolvido o corpo de prova por uma distribuição anisotrópica de matéria 

(como um cubo ou cilindro ocos), a massa inercial efetiva seria diferente em diferentes 

direções. O próximo passo após testar a previsão anterior seria então testar a 

anisotropia. (Assis, 1998, p. 288) 

Apesar das diferenças no tipo de expressão da força a ser detectada e da integração com 

o eletromagnetismo, o jogo de linguagem de experimentação é ainda bastante semelhante ao 

newtoniano, uma vez que ainda há uma gramática que olha para o mundo de maneira a comparar 

características de fenômenos terrestres que sejam semelhantes e possam representar 

movimentos que ocorreriam em grande escala. Aqui, mais uma vez, vemos que criações como 

essas, que podem ser vistas como variações da gramática dos conceitos da mecânica 

newtoniana, e consequentemente, de jogos de linguagem que dela derivam, apesar das 

influências de outras teorias, tornaram-se possíveis e ganharam sentido a partir do 

compartilhamento da gramática e imagem de mundo newtoniana e não apenas do enunciado 

das leis e de sua aplicação apenas à região do universo que está próxima a nós.  

Outro cientista interessante, que também seguiu os jogos de linguagem newtonianos, é 

Julio Garavito Armero; físico e astrônomo colombiano que viveu durante o fim do século XIX 

e início do XX. Assim como os demais, Garavito também trouxe grandes contribuições para a 

física, tornando-se conhecido principalmente pela cratera da Lua que leva seu nome, por seu 

método para a geração de tábuas lunares e por seu método de construção de mapas utilizando 

métodos astronômicos - que contribuiu com a reconstrução da Colômbia (Torres, 2001).  

Assim como Assis, Garavito não possui muitos estudos a respeito de seu pensamento e 

trataremos de descrever as características de seu estilo de acordo com nossas percepções em 

relação à gramática dos conceitos newtonianos. Ao contrário de Mach e Assis, Garavito era um 

defensor da mecânica newtoniana e ficou bastante conhecido por suas fortes críticas à teoria da 

relatividade de Einstein e às geometrias não-euclidianas (Arboleda, 1994). Apesar de ser 

conhecido como um conservador por causa dessas críticas e por seu pensamento burguês a 

respeito do papel do estado (Torres, 2001), Garavito possuía uma mente altamente criadora 

dentro dos jogos de linguagem da mecânica newtoniana, oferecendo suas próprias 

interpretações para as anomalias encontradas nesta teoria (Torres, 2001). Além disso, ele 

publicou não apenas sobre física e astronomia, mas também economia, geografia, política e 
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desigualdade social, onde claramente se observa a integração de seu estilo de fazer ciência com 

sua personalidade e preferências pessoais.  

Em meio às dificuldades das guerras civis na Colômbia, e sem muitos recursos, Garavito 

passava seu tempo praticando a demonstração de teoremas de mecânica celeste e fazendo 

observações utilizando apenas um teodolito de topografia e um cronômetro de bolso (Torres, 

2001). Essas duas atividades formam, para nós, a essência de seu estilo de trabalho na física e 

na astronomia, que consistia principalmente em uma série de observações e da adequação dos 

fenômenos à representações e descrições geométricas da maneira mais detalhada possível. O 

domínio da matemática era a sua principal característica, que integrada à física lhe fez perseguir 

a compreensão do universo por meio de sua completa descrição matemática e pela extensão 

ampla das leis já conhecidas. Ele acreditava que os desenvolvimentos que estavam ocorrendo 

na Europa não passavam de extensões do que já se conhecia e que o universo deveria obedecer 

a leis constantes. A ciência deveria, portanto, apenas continuar trabalhando para finalizar a 

construção newtoniana de modo que ela se adequasse ao Universo inteiro (Torres, 2001). Os 

seguintes trechos de sua obra ilustram essa sua maneira de olhar para a investigação científica: 

El primer problema condujo a Newton a descubrir la ley de la gravitación como 

consecuencia de las leyes de Kepler. La fuerza se dedujo del movimiento mismo, es 

decir, tal como actúa sobre los planetas en movimiento. Después se verificó la 

identidad entre dicha fuerza y la gravedad; de esta manera se probó que la velocidad 

de que están animados los planetas no tiene influencia sensible sobre el valor de dicha 

fuerza. Conocida la fuerza, la Mecánica celeste se ha ocupado del problema referente 

al movimiento de varios cuerpos que se atraen los unos a los otros, y es así como se 

ha establecido la teoría de los movimientos planetarios. Pero no es eso todo, la 

Mecánica celeste persigue algo más, y es precisamente el grado de exactitud que 

puede conferírsele a la ley de gravitación, esto es, si ella basta por si sola a explicar 

todas las perturbaciones, o si es necesario introducirle algún pequeño término 

correctivo. Hasta ahora ella ha bastado, dado el grado actual de precisión en las 

observaciones astronómicas; pero es natural que dicha ley no sea perfecta; es natural 

que la velocidad de los planetas tenga alguna influencia, y que, además, haya algunas 

otras fuerzas en acción, como la fuerza repulsiva de la luz, etc., cuyos efectos se hayan 

escapado aún por ser muy pequeños, en relación con los de la gravitación. (Garavito 

Armero, 1938, p. 13) 

Qué se debe concluir si el movimiento previsto no coincide con el movimiento 

real? (Garavito Armero, 1938, p. 14) 

Parte de seu desejo de conservar a mecânica newtoniana se conectava com sua 

resistência às novas invenções da vida moderna, como o automóvel e o cinema, a acumulação 

de dinheiro e à veneração de países “modelo” como Inglaterra, França e Estados Unidos 

(Torres, 2001). Apesar de que essas características sejam consideradas por muitos estudiosos 

de Garavito como algo que indica que ele é fruto de seu tempo, por ser conservador, católico e 

positivista (Idem), nós o vemos de maneira bastante diferente.  

Se considerarmos seu gênio criativo e a falta de conexão que a Colômbia possuía com 

o restando do mundo, Garavito foi autêntico o suficiente para ser dono de suas próprias 
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produções, para aceitar apenas aquilo que ele era capaz de compreender e para explorar ao 

máximo as ferramentas que estavam à sua disposição. Nossa afirmação se faz ainda mais 

razoável se considerarmos que o próprio Garavito demonstrou a existência de mecânicas não-

newtonianas.  

A maneira de Garavito de seguir os jogos de linguagem da mecânica newtoniana estava 

em chamar atenção para as diferenças entre as previsões que se faziam para os movimentos e 

os movimentos que eram observados. Assim, ele enfatizou os jogos de linguagem de previsão 

da mecânica clássica, e, embora possa se pensar que isso signifique que apenas a formulação 

final dessa teoria era suficiente, seus escritos demonstram que ele compartilhava da imagem de 

mundo que acompanha a teoria, tanto porque ele demonstra um vasto conhecimento dos 

fenômenos que formaram e conferem sentido às leis da mecânica newtoniana, como pelo 

conhecimento dos jogos de linguagem de descrição e representação desses fenômenos em 

linguagem matemática (naturalmente desenvolvida pelo cálculo diferencial e integral e pelas 

contribuições posteriores devido à formalização da mecânica clássica, como os conceitos de 

energia e potência).  

O fato de que as previsões estão inscritas num marco maior de descrição do Universo 

como um todo vai muito além de descrever um fenômeno particular em si mesmo, como 

geralmente fazemos no ensino de ciências, mas está atrelado ao propósito maior de se obter 

coerência completa entre todos os movimentos existentes e acontece em comparação com as 

descrições e previsões realizadas anteriormente para os astros que eram conhecidos na época 

de Newton. A seguir apresentamos um exemplo da maneira como Garavito procurava descrever 

suas observações:  

La observación ha demostrado que la estrella satélite describe alrededor de la central 

una elipse aparente según la ley de las áreas, pero en la cual la estrella principal no 

ocupa ni el centro ni el foco. La órbita que observamos no es sino la proyección de la 

órbita real sobre un plano perpendicular a la línea que va de la tierra a la estrella 

central. (Garavito Armero, apud Lleras, 1934, p. 265) 

Esta citação indica um jogo de linguagem que Garavito segue e que está aberto para 

aplicação em novos fenômenos, uma vez que sua gramática chama a atenção para como se deve 

representar um fenômeno celeste, tal como representar a órbita de um corpo celeste por uma 

elipse, fazer medidas de posições no céu para encontrar relações matemáticas e observar seu 

movimento em relação a outros astros. No fragmento a seguir, encontramos explicações sobre 

quais aspectos devem ser ressaltados durante uma observação e como se deve adaptá-los aos 

cálculos matemáticos (ou ainda, uma descrição sobre com jogar esses jogos de linguagem):  

Tres son los puntos de vista desde los cuales puede interesar el espectáculo que 

ofrecen los eclipses totales de sol. El primero tiene por objeto determinar a un instante 

dado la posición de la luna con relación al sol. El segundo punto de vista tiene por 
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objeto constatar los aspectos que presentan las cubiertas radiantes que envuelven la 

esfera luminosa del sol, las cuales pueden ser vistas a causa de la ocultación del astro 

del día por el cuerpo opaco de la luna: este aspecto interesa a la parte cualitativa del 

ramo astronómico. El tercer aspecto de la cuestión se refiere a la constatación de los 

efectos que debe producir el natural descenso de la temperatura sobre la presión 

atmosférica, el estado higrométrico, etc. etc., así como también los efectos fisiológicos 

que experimenta el organismo humano y las manifestaciones de los animales, según 

las cuales se comprueba que esto seres no está desprovidos de la facultad de 

observación. (Garavito Armero, 1947, p. 328) 

(...) la teoria de la luna debe exponerse en dos partes; en la primera debe buscarse cuál 

sería el movimiento de este astro si no existiesen sino el sol, la tierra y la luna 

reducidos a puntos materiales; en la segunda se investiga cómo este movimiento puede 

turbarse por la attración de los planetas y por influencia del aplastamiento terrestre. 

El estudio de Garavito, a que nos referimos, trata de la primera parte del problema que 

ha preocupado a los mayores matemáticos. La segunda era objeto de sus meditaciones 

cuando le sorprendió la muerte. (Garavito Armero, nota da direção da revista, 1945, 

p. 570) 

Embora fazer observações astronômicas não tenha sido a principal tarefa de Newton, 

ele dominava esse jogo de linguagem, apesar de não ter feito importantes descobertas com suas 

observações. Isso fica evidente tanto por suas próprias observações, principalmente de cometas 

(Westfall, 1981), que indicamos anteriormente como um dos seus principais argumentos para 

dar sentido à gravitação, como por seus usos dos dados astronômicos de filósofos naturais 

anteriores. Com relação à segunda citação, o jogo de linguagem é bem semelhante àquele de 

Newton para a realização de abstrações, tal como mostramos na segunda seção deste capítulo, 

em que primeiro trata-se de imaginar a situação para um corpo, depois para dois, e assim por 

diante. A diferença é que Garavito segue este jogo de linguagem para considerar o efeito de 

todas as perturbações possíveis no movimento da Lua.  

Há ainda outras indicações de que Garavito compartilhava da imagem de mundo 

newtoniana e não apenas de suas formulações, como comenta seu discípulo Lleras: 

Evidentemente la teoría de Newton sobre la gravitación tuvo su origen en la 

comparación del movimiento de la luna con el de los cuerpos pesados que caen hacia 

el centro de la tierra. Desde un princípio Newton probó con éxito que las principales 

desigualdades periódicas, como también los movimientos medios del perigeo y del 

nodo, eran debidos a la acción del sol sobre la luna, y así añadió algunas otras 

desigualdades que no habían sido deducidas previamente por la observación. El 

resultado que él obtuvo para el movimiento medio del perigeo fue solamente cerca de 

la mitad del valor observado. Los resultados de Newton se dieron en forma 

geométrica, aunque es probable que él los obtuviera por el método de las fluxiones. 

(Lleras, 1934, p. 267) 

Desta passagem é ainda é possível identificar que Garavito interpretou a conexão que 

Newton fez entre os céus e a Terra em termos de perturbações, ou seja, um corpo cai na Terra 

por ser perturbado por esta, e, da mesma maneira, o Sol também é um corpo perturbador:  

En el caso en que se trata del movimiento de la luna en relación con la tierra, esta 

última hace la veces de astro central, en tanto que el sol, de masa enorme, desempeña 

el papel de cuerpo perturbador. El coeficiente μ dela función perturbatriz está 

constituído por la relación de la masa del sol a la masa del sistema de la tierra y la 

luna multiplicandas por el cubo de la relación de las distancias de la tierra a la luna y 
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al sol. Este factor tiene un valor muy superior al que corresponde a las perturbaciones 

planetarias. (Garavito, apud Lleras, 1934, p. 269) 

Nos parece bastante evidente que apesar do estilo conservador de Garavito, suas 

contribuições e reinterpretações da mecânica newtoniana foram de grande espírito criativo e 

que tal possibilidade foi potencializada não apenas por sua formação matemática, mas também 

por que ele compartilhava da gramática dos conceitos fundamentais da mecânica newtoniana, 

e consequentemente, de sua imagem de mundo.  

Dos três casos analisados é ainda interessante notar que interpretações particulares dos 

conceitos foram criadas por cada um deles, o que, para nós, demonstra a importância de se ter 

à disposição diferentes dimensões da gramática científica. Dessa maneira, cada um pôde 

conceber os conceitos de maneira que melhor se integre aos seus objetivos, interesses e valores 

pessoais, o que só é possível se há uma formação mínima da gramática que contenha dimensões 

provenientes das diferentes naturezas possíveis.  

No caso da mecânica newtoniana, havíamos apontado para a existência de pelo menos 

três dessas dimensões: a experimentação, matematização e a especulação. Elas se integram para 

formar a gramática dos conceitos, gerando assim certezas que compõem uma imagem de mundo 

com conteúdos que possuem essas diferentes naturezas. A gramática proveniente dessas três 

dimensões funciona como um leque de opções das quais um sujeito pode utilizar para interpretar 

os conceitos de maneira que melhor se encaixe em seus estilos, enfatizando e explorando 

regiões específicas dessa gramática e, assim, criando sua própria versão do conceito. Nesse 

sentido, a maneira como Ernst Mach reinterpreta a inércia é particularmente interessante: 

Numerous experiences, of which a sufficient number stood at Newton’s disposal, 

point clearly to the existence of a property distinct from weight, whereby the quantity 

of motion of the body to which it belongs is determined. If (Fig. 126) we tie a fly-

wheel to a rope and attempt to lift it by means of a pulley, we feel the weight f the fly-

wheel. If the wheel be placed on a perfectly cylindrical axle and well balanced, it will 

no longer assume by virtue of its weight any determinate position. Nevertheless we 

are sensible of a powerful resistance the moment we endeavor to se the wheel or 

attempt to stop it when in motion. This is the phenomenon that led to the enunciation 

of a distinct property of matter termed inertia, or ‘force’of inertia - a step which, as 

we have already seen, and shall further explain below is unnecessary. (Mach, 1883, 

p. 195) 

 

Essa interpretação é representada pela seguinte figura: 
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FIGURA 11: REPRESENTAÇÃO EXPERIMENTAL DA INÉRCIA. 

 

Fonte: Mach, 1883, p. 195.  

Essa é uma interpretação que enfatiza um pensamento mais voltado para a observação 

e experimentação, que, por sua vez, não deixa de apontar a necessidade de compreender o 

surgimento de fenômenos inerciais que ocorrem na natureza, um problema básico que compõe 

a imagem de mundo newtoniana. Essa maneira de interpretar a inércia se conecta com a ênfase 

que Mach coloca na diferença entre massa inercial e massa gravitacional, bem como na 

aceleração que os corpos possuem ao estar em movimento. É, aliás, a ênfase nas acelerações e 

distâncias relativas entre os corpos que comporão os conceitos de movimento, inércia, espaço 

e força tal como entendidos por Ernst Mach que, posteriormente, contribuirão para a formação 

de novas gramáticas para esses conceitos, tal como se vê na formulação da teoria da 

relatividade.  

Da mesma maneira, podemos ver em Assis interpretações próprias dos conceitos. 

Consideremos, por exemplo, sua interpretação da segunda lei de Newton e de sistemas inerciais: 

Na segunda lei de Newton, (...) aparece uma velocidade e uma aceleração (supondo 

uma massa inercial constante). Estas velocidades e acelerações do corpo teste são em 

relação ao espaço absoluto, medidas pelo tempo absoluto. De acordo com o quinto 

corolário podemos também referir o movimento a qualquer sistema de referência que 

se move em relação ao espaço absoluto com uma velocidade constante. Hoje em dia 

chamamos a esses sistemas de referência de ‘sistemas de referência inerciais’. (Assis, 

1998, p. 21) 

Para interpretar a segunda lei de Newton como expressando movimentos que ocorrem 

no espaço absoluto é certamente necessário compartilhar da gramática dos conceitos e não 

apenas do que está expresso pelas três leis de Newton formalmente. É necessário, portanto, 

compartilhar dos significados de movimento relativo e absoluto e dos jogos de linguagem de 

diferenciação entre os tipos de movimentos inerciais e não-inerciais. A mecânica relacional de 

Assis parece difícil de imaginar sem o domínio dessa região da gramática newtoniana. Ele 

enfatizou esse aspecto dos conceitos e, posteriormente, criou novos conceitos de espaço, 

movimento, inércia, força e gravidade. Imaginamos que se a Assis lhes fosse negada uma 

formação autônoma desses conceitos através do acesso à imagem de mundo newtoniana, suas 

possibilidades de pensamento livre e criador seriam diminuídas significativamente.  
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No mesmo sentido, a maneira como Garavito interpreta o significado da mecânica 

newtoniana, como estando fundamentada no conceito de ‘absoluto’, ilustra também como o 

acesso à gramática dos conceitos foi uma condição para que tal intepretação fosse possível: 

El principio de la relatividad, fundamento de las lucubraciones de Einstein, no puede 

ser aceptado sino con restricciones prudentes, por cuanto, según las ideas de Newton, 

lo absoluto constituye la base de la Mecánica. El tiempo no es una convención sino 

algo real, como lo prueba la consideración de que, aun cuando no viéramos la sucesión 

de los días y las noches, ni el movimiento de los astros, podríamos darnos cuenta de 

la revolución diurna por el péndulo de Foucault y la disminución de la gravedad, 

entrando el tiempo como factor en la expresión de la fuerza centrífuga, 

independientemente de cualquier escogencia arbitraria de unidades. Si el tiempo es 

absoluto, los fenómenos físicos deben tener duración y la simultaneidad de ellos no 

puede ponerse en duda, cualquiera que se la región del espacio absoluto donde se 

suceden. (Lleras, 1915, p. 68)5 

Desta citação pode-se ainda destacar a crítica às ideias de Einstein baseadas na imagem 

de mundo newtoniana, que considera os experimentos de Foucault, os efeitos da força 

centrífuga conhecidos e as medidas que convencionamos fazer sobre o tempo. Apesar de que 

posteriormente a mecânica de Einstein passou a ser aceita como teoria dominante, o direito que 

a imagem de mundo newtoniana confere a Garavito de questionar é, para nós, de valor 

imensurável. Retornaremos a esse aspecto de nossa análise no próximo capítulo para discutir 

seu valor educacional e crítico.  

Por outro lado, nos é também interessante observar as aplicações mais subjetivas das 

gramáticas dos conceitos, tanto para a inteligibilidade dentro do próprio campo científico como 

para outros temas de seu interesse. A possibilidade de, por exemplo, pensar em movimentos 

com relação a diferentes referenciais, em movimentos verdadeiros e aparentes, na criação de 

convenções, na extensão do universo ou em forças como propriedade responsável pela 

harmonia da natureza traz gramáticas que permitem sua utilização por analogia em outros 

contextos, abrindo também espaços que não seriam imaginados sem estes pontos de vistas. 

Consideremos, por exemplo, as reflexões de Garavito sobre o fanatismo do ser humano:  

Lo que se llama fuerza nerviosa es acaso algo que pueda escaparse a las leyes 

generales de la materia? El amor y el odio no serán atracciones y repulsiones 

nerviosas? Los mismos fenómenos telepáticos de que tanto se ha hecho alarde en estos 

últimos tiempos, si es que tienen algo de positivo, no podrán explicarse 

satisfactoriamente como fenómenos de autoinducción nerviosa semejante a la self-

induction eléctrica? (...) Durante la vida, el individuo, dotado de un sistema nervioso, 

está percibiendo continuamente en sus relaciones con el mundo externo, hechos 

referentes a la geometría, a la cinemática, y a la dinámica. Es por esa razón que las 

matemáticas son las ciencias eminentemente (principalmente) deductivas por que se 

refieren a las tres categorías: extensión, tiempo y materia o fuerza, categorías que 

impresionan por todos los sentidos y en los que hay identidades de manifestaciones o 

superposición de impresiones cerebrales y por tanto huellas de transmision 

hereditaria. (Garavito Armero apud Sánchez, 2007, p. 263) 

                                                           
5 Essa citação não é direta de Garavito, mas de seu discípulo Jorge Alvarez Lleras, que segundo Sanchez (2007), 

praticamente reproduzia de maneira quase dogmática os pensamentos de Garavito.  
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Teorema. Nadie es Culpable o los seres no son responsables de sus acciones.  

Corolario I. Son las pasiones las fuerzas morales que impelen al hombre al crimen o 

a la virtud, al heroísmo o al Servilismo. Equivocados están los que creen que la 

voluntad es una fuerza independiente, pues ésta no es sino la resultante de las otras. 

Corolario II. No se debe venerar ni depreciar a ningún hombre, porque nadie merece 

ser venerado ni depreciado.  

Corolario III. Las sircunstancias (sic) hacen héroes lo mismo que criminales. 

(Garavito Armero apud Sánchez, 2007, p. 264), 

A comparação das reações dos homens com forças naturais é uma reflexão bastante 

profunda com relação à natureza do próprio ser humano, que, a nosso ver, não seria possível 

sem a sua semelhança com a gramática do conceito de força. Independentemente de se essa 

reflexão é a melhor possível, é inegável a possibilidade de extrapolar a gramática da ciência 

para pensar outros temas. Ou melhor, podemos dizer que a gramática dos outros temas talvez 

não tenha evoluído de maneira tão separada da ciência, mas influenciando uma à outra 

mutuamente.  

Ernst Mach também possui reflexões muito interessantes em diferentes tópicos, em que  

a integração entre seu estilo de fazer ciência e seu estilo de pensamento em outras áreas é 

bastante evidente. Selecionamos, por exemplo, uma de suas reflexões sobre educação, em que 

ele defende que não se deve manter como obrigação o ensino de grego e latim nas escolas, por 

sua origem burguesa e arbitrária, uma vez que a linguagem é apenas uma questão de convenção 

que não deve ser utilizada como critério excludente: 

It is far more likely that Latin was displaced as the literary vehicle of science by the 

influence of the nobility. By their desire to enjoy the fruits of literature and science, 

through a less irksome medium than Latin, the nobility performed for the people at 

large an undeniable service. (...) The facility with which the ancient languages lend 

themselves to the expression of new ideas is evidenced by the fact that the great 

majority of our scientific ideas, as survivals of this period of Latin intercourse, bear 

Latin and Greek designations, while in great measure scientific ideas are even now 

invested with names from these sources. But to deduce from the existence and use of 

such terms the necessity of still learning Latin and Greek on the part of all who employ 

them is carrying the conclusion too far. All terms, appropriate or inappropriate, - and 

there are a large number of inappropriate and monstrous combinations in science, - 

rest on convention. The essential thing is, that people should associate with the sign 

the precise idea that is designated by it. It matters little whether a person can correctly 

derive the words telegraph, tangent, ellipse, evolute, etc., if the correct idea is present 

in his mind when he uses them. On the other hand, no matter how well he may know 

their etymology, his knowledge will be of little use to him if the correct idea is absent. 

(Mach, 1898, p. 343). 

Esta passagem não mostra uma conexão direta aos conceitos fundamentais da mecânica, 

mas é nítida a sua conexão analógica com a gramática dos conceitos de espaço e movimento 

relativos tal como empregada por Mach. O ponto de vista de que os movimentos são sempre 

relações entre corpos e que as notações são uma questão de convenção é muito semelhante com 

a maneira de olhar para a linguagem como um sistema de símbolos que, numa reflexão 

educacional neste contexto, permite desconectar a necessidade mítica de aprender latim da 
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aprendizagem conceitual e crítica, que seria o mais importante para o desenvolvimento do 

indivíduo. Embora essas mesmas ideias também levaram posteriormente à interpretações 

positivistas extremas da ciência, é inegável que o acesso a esse ponto de vista abre inúmeras 

possibilidades que também podem ser frutíferas e ter inclusive consequências éticas.  

Podemos ainda retornar à Newton e observar suas interpretações mais subjetivas do 

mundo, que podem ser vistas em seu De Gravitatione. O seguinte exemplo ilustra como Newton 

utilizava do ponto de vista geométrico a interpretação dos fenômenos para traçar conclusões 

mais gerais sobre como imaginar o Universo: 

Furthermore spaces are everywhere contiguous to spaces, and extension is everywhere 

placed next to extension, and so there are everywhere common boundaries to 

contiguous parts; that is, there are everywhere surfaces acting as a boundary to solids 

on this side and that; and everywhere lines in which parts of the surfaces touch each 

other; and everywhere lines in which the continuous parts of lines are joined together. 

And hence there are everywhere all kinds of figures, everywhere spheres, cubes, 

triangles, straight lines, everywhere circular, elliptical, parabolical and all other kinds 

of figures, and those of all shapes and sizes, even though they are not disclosed to 

sight. (Newton, 1962/1684-1685, p. 133) 

Nessas interpretações mais pessoais é possível também atribuir significados mais 

pessoais para a palavra espaço, que neste caso aparece claramente diferenciado do nada, como 

repleto de figuras geométricas e como estendido para todo lado indefinidamente. Newton 

também cria maneiras interessantes de tornar o conceito de infinito inteligível para si próprio:  

If anyone now objects that we cannot imagine that there is infinite extension, I agree. 

But at the same time I contend that we can understand it. We can imagine a greater 

extension, and then a greater one, but we understand that there exists a greater 

extension than any we can imagine. And here, incidentally, the faculty of 

understanding is clearly distinguished from imagination. (Newton, 1962/1684-1685, 

p. 134) 

O conceito de infinito também serve para Newton como ferramenta para pensar na 

infinitude de algumas qualidades do homem: “Infinity of intellect, power, happiness, etc, is 

entirely perfect; infinity of ignorance, impotence, misery, etc., is entirely imperfection” 

(Newton, 1962/1684-1685, p. 136). Um outro exemplo newtoniano, expressado por seu 

discípulo Clarke em uma de suas cartas a Leibniz, também mostra uma compreensão mais 

subjetiva do movimento: 

The argument in this paragraph supposes that whatever God does is supernatural or 

miraculous, and consequently it tends to exclude all operation of God in the governing 

and ordering of the natural world. But the truth is, natural and supernatural are nothing 

at all different with regard to God, but merely distinctions in our conceptions of things. 

To cause the sun (or earth) to move regularly is something we call natural. To stop its 

motion for a day, we call supernatural. But the one is the effect of not greater power 

than the other; nor is the one with respect to God more or less natural or supernatural 

than the other. (Ariew, 2000, p. 13-14) 

Ernst Mach também possuía suas interpretações mais pessoais sobre os conceitos. No 

caso seguinte, observamos a influência da gramática da linguagem comum numa compreensão 

mais pessoal do conceito de gravidade:  
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If we know principles like those of the centre of gravity and of areas only in their 

abstract mathematical form, without having dealt with the palpable simple facts, 

which are at once their application and their source, we only half comprehend them, 

and shall scarcely recognize actual phenomena as examples of the theory. We are in 

a position like that of a person who is suddenly placed on a high tower but has not 

previously travelled in the district round about, and who therefore does not know how 

to interpret the objects he sees. (Mach, 1998, p. 304-305) 

Garavito, por sua vez, também tinha uma interpretação pessoal sobre a gravidade, 

particularmente, sobre o seu surgimento: 

El problema ha podido abordarse felizmente gracias a la pequeñez de las masas 

planetarias respecto a la masa solar, lo cual permitió separar el efecto de la acción de 

un solo cuerpo y poner de manifiesto la ley. La solución completa de los movimientos 

bajo la sola acción de la gravitación, no está aún resuelta de una manera perfecta, lo 

cual da margen a que se continúen los estudios en ese orden. Cuando se haya llegado 

a resolver el problema mediante series muy convergentes, será cuando las causas 

colaterales que deben influir sobre los movimientos se pongan de manifiesto por las 

diferencias entre la observación y el cálculo. La investigación se dedicará entonces a 

las nuevas causas perturbadoras. (Garavito Armero apud Lleras, 1934, p. 265)  

Essas reflexões mostram uma conexão da gramática dos conceitos também com a 

compreensão da própria natureza da ciência. Nesta última citação de Garavito, pensar a 

possibilidade de se descobrir a lei de inércia envolveu, para além de crenças pessoais na 

necessidade de leis simples e constantes para explicar o Universo, um conhecimento da posição 

dos astros, de seus tamanhos relativos e da existência de fenômenos celestes. O seguinte trecho 

da Mecânica Relacional de Assis também pode ser entendido como uma reflexão sobre a 

natureza da ciência:  

Uma consequência bonita e marcante da mecânica relacional é que se mostrou serem 

dinamicamente equivalentes todos os movimentos cinematicamente equivalentes. 

Podemos afirmar que as estrelas e galáxias estão em repouso enquanto que a Terra 

gira ao redor de seu eixo com um período de um dia, ou que a Terra está em repouso 

enquanto que as estrelas e galáxias giram na direção oposta em relação à Terra com o 

mesmo período de um dia. Nestes dois casos cinematicamente equivalentes resulta 

como uma consequência dinâmica da mecânica relacional que a Terra ficará achatada 

nos pólos. Nenhuma outra teoria da mecânica já proposta conseguiu implementar 

quantitativamente esta consequência. E isto apesar de sempre ter se desejado derivar 

este resultado atraente e elegante por motivos filosóficos, estéticos e de simplicidade 

matemática. (Assis, 1998, p. 231) 

A reflexão de Assis, embora envolva a influência de muitos fatores, também depende 

claramente de um domínio da gramática dos conceitos de movimento e espaço no que se refere 

à sua dependência com os fenômenos observados tanto cinematica quanto dinamicamente. Para 

Assis, explicar esses fenômenos de maneira simétrica e quantitativa é o que confere beleza à 

sua mecânica, e pensar nesses termos requere uma habilidade de imaginação para ver o mundo 

tanto do referencial da Terra como das estrelas, assim como nos jogos de linguagem 

newtonianos. Outras reflexões sobre a natureza da ciência também podem ser encontradas na 

obra de Garavito: 

Como se ve, la ley de la gravitación rige los movimientos de las estrellas dobles y es 

así una ley general. Pero si se tratara de estudiar las formas que habrá de ir afectando 
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el conjunto de estrellas que forman la via láctea, por ejemplo, desde el punto de vista 

cuantitativo y después de conocidas todas esas estrellas, el problema resulta superior 

al entendimiento humano. Supuesta conocida la forma exacta del universo, es decir, 

las masas y las coordenadas de todas ellas a un instante dado, evidentemente la 

solución del problema sería inabordable para el hombre. (Garavito Armero apud 

Llleras, 1934, p. 265).  

No conjunto das experiências vividas por cada um desses cientistas, podemos perceber 

que a gramática dos conceitos que eles compartilham sofrem uma variação daquela que foi 

apresentada por Newton, devido à interesses pessoais e de estilo de fazer ciência. Nessas 

experiências, é importante observar a criação de jogos de linguagem, observações, valores, 

intenções, exemplos e estilos de pensamento próprios, que trazem contribuições para a 

formação de gramáticas também bastante próprias. Essas gramáticas próprias compartilham, 

ainda assim, de uma grande parte da imagem de mundo que é compartilhada por outros 

cientistas, e por isso, ainda podem se interligar a uma intersubjetividade. Nesses diferentes 

caminhos percorridos, criam-se, consequentemente, diferentes significados para as palavras que 

representam os conceitos, diferentes jogos de linguagem e, com isso, novos pontos de vista para 

ver o mundo que nascem de gramáticas anteriores.  

Dessa maneira, o conhecimento que depois será expressado em proposições verdadeiras 

sobre o mundo será, de maneira inevitável, interpretado de acordo com as experiências pessoais 

de cada um, do ponto de vista de cada um em integração com o ponto de vista intersubjetivo 

compartilhado pela comunidade científica, e por isso, nunca será fixo. A possibilidade de 

mudança e a historicidade do conhecimento ficam evidentes não por “fora”, mas por “dentro”. 

Ou seja, não por um estudo de segunda ordem, mas por dentro do próprio pensamento científico 

se pode “ver” que o conhecimento faz parte do homem e dos jogos linguagem que ele produz.  

A integração entre os estilos de fazer ciência desses cientistas e suas vidas pessoais 

também se mostrou bastante evidente quando observamos suas maneiras de compreender outras 

áreas de seu interesse, como opiniões pessoais sobre a vida, a sociedade, religião, política, entre 

outros. Existe uma gama de influências que a gramática da ciência pode exercer na 

transformação de pontos de vista e na abertura de analogias, que por sua vez, podem servir para 

o pensamento crítico, no sentido de Gottshalk (2016), mas aqui procuramos identificar aquelas 

que seriam facilmente percebidas com relação à gramática dos conceitos que estudamos nesta 

tese. Essa transferência não será, no entanto, sempre tão direta como nos exemplos que aqui 

mencionamos, uma vez que os pontos de vista inaugurados abrem espaço imprevisíveis de 

criação, permitindo que se desconecte dos usos anteriores pelos novos laços que cria em outras 

gramáticas.  
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Obviamente, poder-se-ia ir muito mais a fundo no estudo da vida de cada um desses 

cientistas, de seus contextos sociais e culturais, para identificar as razões pelas quais eles 

formaram um estilo particular de fazer ciência e não outro. Entretanto, nos parece suficiente 

para os fins dessa tese o fato de que seus estilos sejam construções individuais e que certamente 

trazem as marcas de sua época e contexto.  

Por fim, queremos destacar que as criações ocorreram muito mais no nível da gramática 

do que naquilo que as teorias finais poderiam oferecer, embora estas sejam, obviamente, de 

fundamental importância, mas apenas em conjunto com o compartilhamento da imagem de 

mundo a qual está atrelada. Apenas em conexão com a gramática da qual nasceu é que o 

conhecimento se torna poderoso, ou poderíamos ainda dizer que a gramática é mais poderosa 

do que o conhecimento, uma vez que é na inauguração de pontos de vista onde encontramos 

inúmeras possibilidades de criação e de pensar o impensável. As críticas, argumentações, 

reinterpretações, dúvidas e outras ações realizadas por esses cientistas vão bastante além de 

prever e descrever fenômenos de maneira determinante, e mesmo suas descrições e previsões 

não acontecem como um fim em si mesmas e nem separadas dos outros tipos de jogos de 

linguagem. Essa gama diferenciada de jogos de linguagem possíveis acontece apenas se a 

imagem de mundo é também compartilhada e apenas se o sujeito pode se inserir enquanto autor 

nos jogos de linguagem da ciência.  

 

4.5 DISSOLVENDO AS TENSÕES EM TORNO DA RACIONALIDADE, 

SUBJETIVIDADE E OBJETIVIDADE 

 

Nesta seção voltamos às tensões filosóficas que apontamos na discussão em torno da 

transmissão cultural para mostrar como a terapia que realizamos contribui para dissolvê-las. 

Havíamos argumentado que há uma dicotomia entre sujeito e conhecimento, e que esta 

dicotomia estava inevitavelmente ligada a uma imagem de conhecimento fixa e independente 

dos sujeitos, que se sustenta na tradição de transmissão de conhecimento à qual estamos 

acostumados. Como consequência dessa dicotomia, apontamos para a sua influência na 

formação de outras, a saber, entre objetividade e subjetividade, habilidades/procedimentos e 

conhecimento, e entre racionalidade científica e razão natural.  

Essas dicotomias perdem sua razão de ser quando nos deparamos com a necessidade da 

pragmática da linguagem em nossa relação com o mundo. Ao percebermos que o conhecimento 

não precisa sempre ser visto e aplicado da maneira como estamos acostumados, bem como que 

ele possui uma necessária conexão com uma série de jogos de linguagem que trazem uma 
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imagem de mundo e com os nossos interesses enquanto seres humanos, somos obrigados a 

desistir da ideia de que há uma tensão entre sujeito e conhecimento. Somos levados a perceber 

que o conhecimento, para ter sentido, requer uma pragmática que contém a participação dos 

homens.  

O que as tentativas de fundamentar o currículo no sujeito ou no conhecimento não são 

capazes de ver, porque são um jogo de linguagem com pontos cegos (como qualquer outro), 

são as relações internas que criamos para nos relacionar com o mundo. Elas desconsideram 

como a nossa relação com o mundo depende da nossa forma de viver, da maneira como 

realizamos nossas atividades, da maneira como nos posicionamos no mundo. Em vez de tentar 

encontrar um fundamento para o conhecimento, definir se ele é subjetivo e temporário ou 

verdadeiro para poder justificar nossas práticas educacionais e fundamentar nossos currículos, 

poderíamos nos perguntar como é que o conhecimento ganhou valor dentro da totalidade das 

nossas práticas humanas e sob quais critérios o autorizamos conter verdades sobre o mundo. 

“Não pergunte: ‘O que se passa em nós quando temos certeza...?’, mas: como se manifesta ‘a 

certeza de que é assim na ação dos homens?” (IF, p. 202).  

O conceito de imagem de mundo inaugura consigo um novo ponto de vista para pensar 

a nossa relação com o mundo e que exige o abandono da dicotomia subjetividade e objetividade. 

Isso não significa que não possamos falar na existência de uma objetividade do conhecimento 

ou de uma subjetividade, mas dentro desse novo marco de referência não há mais a necessidade 

de escolher um deles como fundamento da nossa relação com o mundo. O abandono dessa 

dicotomia não ocorre porque finalmente a resolvemos ou a superamos por encontrar uma nova 

síntese, como fazem as epistemologias que propõem a dialética entre sujeito e objeto, mas 

porque ela deixa de ter sentido quando passamos a ver que nossa relação com o mundo envolve 

conexões internas que estabelecemos através da linguagem. Não abandonar essa dicotomia 

significaria continuar procurando fundamentos últimos para o conhecimento e, após nossa 

terapia filosófica, utilizar a imagem de mundo do conhecimento como ocupando este lugar de 

fundamento. Isso corresponderia ainda a continuar pensando nos mesmos termos e apenas nos 

levaria a procurar fundamentos atrás de fundamentos infinitamente (Iczkovitz, 2012).  

Ao nos darmos conta de que nossa relação com o mundo exige uma imagem de mundo, 

e com ela, uma linguagem que possa criar tal relação interna, somos levados a ver que o 

conhecimento que produzimos não é idêntico ao mundo, uma vez que a linguagem que 

utilizamos para expressar esse conhecimento não está apenas em uma relação causal de 

representação com esse mundo, mas vem acompanhada de uma pragmática que lhe confere 

sentido de acordo com os nossos jogos de linguagem. Em outras palavras, as proposições que 
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representam o conhecimento não são apenas meios de “transferência de verdades”, por assim 

dizer, mas são profundamente dependentes das nossas práticas, dos nossos interesses e maneiras 

que escolhemos de executá-las. Confundir conhecimento com mundo revela uma profunda 

confusão do papel da linguagem em nossas vidas.  

Continuar jogando o jogo de linguagem da fundamentação da nossa relação com o 

mundo nos leva a fazer investigações buscando fundamentos, não nos deixando ver o caráter 

convencional das práticas científicas que observamos. Por exemplo, quando investigamos a 

história da ciência para observar as práticas dos cientistas e tirar conclusões para o ensino, 

geralmente destacamos as características dessas práticas de maneira que fundamentam o 

conhecimento obtido por elas. Ora enfatizamos que os cientistas faziam experimentações e por 

isso eles conseguiram obter conhecimento, e assim justificamos a experimentação em sala de 

aula. Ora enfatizamos que os cientistas chegaram a consensos por meio da discussão, e logo 

queremos realizar atividades de negociação em sala de aula. Ora enfatizamos que os cientistas 

utilizavam a matemática e os modelos para interpretar o mundo, e queremos que os estudantes 

aprendam a construir modelos em sala de aula. Ora enfatizamos que os cientistas construíram 

conhecimento por meio da imaginação e de pensamentos mais subjetivos e irracionais, e 

queremos que os estudantes estejam livres para expressar suas próprias ideias. Em meio a todas 

essas descrições das práticas científicas e das tentativas de fazer o conhecimento “brotar” em 

práticas semelhantes com os alunos, o que nos escapa é a imagem de mundo que estava lá dando 

sentido a todas essas práticas e ao conhecimento por elas produzido. Não nos damos conta das 

conexões internas que mantinham todas essas práticas e métodos conectados. E não nos damos 

conta porque estamos olhando para essas práticas à busca de fundamentos últimos para a nossa 

relação com o mundo.  

Não ver a necessidade de uma imagem de mundo nos leva a expor os estudantes a 

condições semelhantes às dos cientistas, esperando que eles raciocinem a partir delas e cheguem 

ao conhecimento que já está previamente definido como se este já existisse em algum lugar 

esperando para ser descoberto. Sem a noção de imagem de mundo, não conseguimos conectar 

as práticas ao conhecimento, e por isso, esperamos que a razão de cada sujeito se desenvolva 

para a racionalidade científica de maneira natural, e esperamos ainda que isso aconteça a partir 

da imagem de mundo que o estudante já possui. Aqui, aparece a ideia de que o conhecimento 

possui um fundamento que é externo à linguagem, ou seja, basta oferecer condições 

semelhantes às históricas que ele irá florescer como se qualquer pessoa que tivesse sob as 

mesmas condições chegassem aos mesmos lugares. 
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A crença de que a razão natural do sujeito pode se desenvolver para a racionalidade 

científica confunde, ainda, racionalidade científica com o pensamento que é proporcionado 

pelas teorias formalizadas. Assim, pensar de acordo com a mecânica newtoniana seria 

equivalente a utilizar suas leis para fundamentar o pensamento e aplicá-las para fazer deduções 

e previsões do mundo. No entanto,  a racionalidade científica, que se conecta ao estilo de cada 

cientista, está para além da lógica e da razão natural, bem como além dos saberes estáticos, 

envolvendo aspectos individuais, culturais e históricos e não apenas cognitivismos - ao mesmo 

tempo que não é completamente fechado e permite a comunicação (Paty, 2005). Nesse sentido, 

é útil considerar a gramática que conecta os jogos de linguagem da ciência como um bom 

modelo para se pensar a racionalidade científica (Condé, 2004).  

É importante perceber que há diferentes racionalidades e diferentes formas de 

conhecimento tanto quanto há diferentes culturas e diferentes atividades que compõem a nossa 

forma de vida. A racionalidade científica não é a única existente e outras regiões da linguagem 

humana estarão conectadas a outras formas de racionalidade que servem aos propósitos das 

atividades às quais estão ligadas em nossas vidas. Perceber esse caráter gramatical da 

racionalidade nos ajuda a expandir aquilo que consideramos conhecimento e racionalidade e, 

assim, a reconhecer a diversidade nas maneiras de pensar e de se posicionar no mundo (Condé, 

2004). Isso implica ainda em reconhecer que o conhecimento trazido pelo estudante possui um 

valor e riquezas próprios e que isso não nos deve assustar e nem nos fazer querer que ele evolua 

para o conhecimento científico, apesar de podermos utilizar as relações de semelhança de 

família para conectar um ao outro. Isso implica ainda dizer que a razão se desenvolve de acordo 

com as diferentes práticas humanas e que, por isso, possui uma historicidade (Paty, 2005b); e 

que as diferentes formas de racionalidade estão conectadas por relações de semelhança de 

família, uma vez que, afinal, formam todas parte de atividades humanas (Condé, 2004).   

Consequentemente, precisamos abandonar a ideia de que a maneira de pensar que o 

sujeito possui em conexão com sua cultura e momento histórico irá evoluir para a racionalidade 

científica, uma vez que as práticas de seu cotidiano já envolvem racionalidades próprias que, 

por sua dependência as práticas mesmas, continuarão a existir enquanto o sujeito estiver 

inserido nelas, porque é para o propósito da vida e de sua manutenção que elas existem. A 

racionalidade científica possui outros propósitos e, portanto, uma inserção nela significa o 

aprendizado de novas gramáticas, e com isso, de novas práticas. Tratam-se de regiões da nossa 

linguagem que não excluem uma à outra, embora possam posteriormente se influenciar por suas 

relações de semelhança de família. Não podemos tentar imitar o desenvolvimento histórico da 

racionalidade do homem que demorou séculos para acontecer, por mais que tentemos recriar 
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condições semelhantes. Podemos sim observar qual é a gramática que unia as práticas em cada 

época e assim, qual a imagem de mundo que lhes confere sentido. Jogos de linguagem podem 

ser seguidos outra vez, mesmo que readaptados, mas não se pode fazer o mesmo com as 

condições históricas e culturais.  

A realidade do mundo e a racionalidade científica são conectadas à uma gramática que 

depende tanto do mundo quanto dos sujeitos para existir. Ela depende do mundo na medida em 

que, se o mundo fosse outro, se nossos corpos fossem outros, a nossa gramática também seria 

outra. Por exemplo, se as coisas do mundo variassem de tamanho, provavelmente nossos jogos 

de linguagem envolvendo medidas seriam diferentes (Moreno, 1995). Assim, o próprio mundo 

é utilizado por nós como parte de nossas gramáticas. Somos nós que escolhemos que o tronco 

e as folhas de uma árvore são aspectos importantes para identificá-la, como quando ressaltamos 

esses aspectos para desenhá-la. Somos nós quem escolhemos utilizar a queda de um objeto na 

Terra como aspecto importante para pensar o mundo físico. Evidentemente, essas escolhas 

dependem de uma realidade que nos é externa, mas a nossa relação com ela é interna à nossa 

forma de vida: 

We learn that something exists when we learn how to relate to it in a certain way, act 

with it in several different manners, use physical objects expressions, etc. Think for a 

moment how peculiar is to think that you can gain something from staring at an object 

and contemplating its existence. How misleading is it to think that ‘existence’ is 

utterly distinct from the variety of ways we relate to physical objects. In fact, the 

aspiration of ‘disengaged objectivity’ - objectivity that is not dependent on modes of 

thought and language - is actually an aspiration for disengagement and not for certain 

knowledge. (Iczkovitz, 2012, p. 113) 

Por outro lado, a gramática também depende de nossos interesses e ansiedades, da nossa 

natureza humana, da maneira como reagimos diante da experiência de viver:  

E se as coisas se comportassem de modo totalmente diferente do que se comportam 

de fato – e se não houvesse, por exemplo, expressão característica da dor, do terror, 

da alegria; se o que é regra se tornasse exceção e o que é exceção, regra, ou se as duas 

se tornassem fenômenos de frequência mais ou menos igual – então nossos jogos de 

linguagem perderiam seu sentido. (IF, §142) 

Somos ainda parte integrante da gramática se levarmos em consideração de que ela não 

pode ser separada da ação realizada nos jogos de linguagem. Mesmo se soubermos identificar 

a nossa gramática e expressá-la por meio de proposições, tais como ‘todos os objetos possuem 

uma extensão’ ou para o caso newtoniano, ‘os movimentos que ocorrem na Terra são 

semelhantes aos que ocorrem nos céus’, isso não é suficiente para saber como se deve seguir a 

essas “regras”. Mesmo se dermos interpretações para elas por meio de outras palavras, o “como 

se deve seguir a regra” é apenas dado na prática dos jogos de linguagem, na prática e no hábito 

de como se costuma seguir a regra: 

Como pode uma regra ensinar-me o que fazer neste momento? Seja o que for que faça, 

deverá estar em conformidade com a regra por meio de uma interpretação qualquer.” 
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- Não, não deveria ser deste modo, mas sim deste: cada interpretação, juntamente com 

o interpretado, paira no ar; ela não pode servir de apoio a este. As interpretações não 

determinam sozinhas a significação. (IF, §198) 

Por outro lado, os nossos jogos de linguagem são abertos. Se pensarmos na gramática 

como uma espécie de regra que nos indica para onde olhar, isso não significa que devemos 

entendê-la como uma regra que determina as nossas ações: 

Uma regra se apresenta como um indicador de direção. - Não deixaria nenhuma 

dúvida sobre o caminho que eu tenho de seguir? Mostra em que direção devo seguir 

quando passo por ele; se pela rua, pelo atalho ou pelos campos? Mas como saber em 

que sentido devo segui-lo: se na direção da mão ou (por exemplo) na oposta? E se em 

lugar de um indicador de direção houvesse uma cadeia ininterrupta de indicadores, ou 

traços de giz no chão - haveria para eles apenas uma interpretação? (IF, §85) 

É o hábito das práticas, a constância no seguir a regra que irá indicar como devemos 

segui-la. Mas, ainda assim, há diferentes maneiras de se estar de acordo com a regra, e é nesse 

espaço que podemos nos colocar enquanto humanos. Não faz sentido falar que nossa 

contribuição nos jogos de linguagem os torna subjetivos, e nem que a existência de uma 

gramática os torna objetivos. Não faz sentido falar primeiro na existência das regras e depois 

em sua conexão com a ação gerada ao segui-la, ou vice-versa, da mesma maneira que não faz 

sentido dizer que uma acompanha a outra ou que estão em relação dialética. Fazer essa 

separação é como separar o tom de voz da voz. A gramática só faz sentido na prática mesma 

dos jogos de linguagem e, por isso, requer uma conexão necessária com a ação dos sujeitos para 

ganhar significado.  

Nós somos parte constituinte da gramática enquanto somos necessários para seguir a 

regra e porque o “seguir a regra” não determina nossas ações, mas dependem da expressão que 

lhe damos nos jogos de linguagem. Estes recebem necessariamente a nossa marca ao serem 

jogados por nós e através das criações que fazemos ao segui-los. Aqui, uma comparação com a 

escrita de poesias pode ser útil: duas pessoas podem escrever poesias completamente novas 

seguindo as mesmas regras. Não podemos dizer que as regras determinaram as poesias. Duas 

poesias inéditas são apenas possíveis se a gramática de como se constrói poesias é 

compartilhada e se ela ganha ressonância nas aspirações pessoais de cada indivíduo. Isso não é 

possível apenas pelo compartilhamento de “produtos” de pensamento, como por exemplo de 

uma definição de poesia, dos propósitos de uma poesia, ou aprender a copiar uma poesia 

particular.  

Assim, não faz sentido separar as habilidades dos conceitos que são expressados nos 

conhecimentos, nem separar processo de produto, uma vez que a relação entre eles é 

constitutiva. Obviamente, essas separações podem ocorrer para outros propósitos, mas não para 

fundamentar a nossa relação com o mundo. Os conceitos científicos, apesar de mais bem 
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delimitados do que aqueles encontrados na linguagem natural, não são aprendidos por suas 

definições, mas pela função que eles possuem em uma imagem de mundo e em nossas ações:  

O que significa ‘determinar o comprimento’ não se aprende pelo fato de que se 

aprende o que é comprimento, o que é determinar, mas sim que se aprende a 

significação da palavra ‘comprimento’ pelo fato de que se aprende o que é 

determinação do comprimento. (IF, p. 202) 

Por isso, a ideia de que os conceitos são separados dos procedimentos, imaginações, 

dúvidas, críticas, enfim, às ações que o criaram, bem como das ações que podem ser executadas 

com eles, é manter ainda uma dicotomia entre forma e conteúdo. A partir da nossa relação com 

a realidade, ao não percebermos o papel da linguagem, imaginamos que a nossa relação 

dialética com o mundo cria relações de forma e conteúdo que estabelecemos, e assim, os 

conceitos, que seriam essas formas. Uma vez formados, os conceitos poderiam ser transferidos 

para qualquer conteúdo, ou seja, para qualquer situação particular de sua aplicação. Esse 

raciocínio, embora útil para algumas finalidades, quando utilizado para justificar a formação 

conceitual e o fundamento para o conhecimento considera apenas seu aspecto cognitivo, 

ignorando os aspectos de outra natureza, como sociais e pessoais.  

Essa mesma diferença entre forma e conteúdo é o que faz Young defender que a inclusão 

dos sujeitos deve ser feita apenas na pedagogia, uma vez que a forma, que é o conhecimento, é 

independente e generalizável, enquanto os conteúdos são contingentes. Assim, há uma 

separação entre forma e conteúdo na medida em que se colocam regras gerais e definições como 

sendo a forma do mundo na qual nos fundamentamos para agir e fazer julgamentos (Hookway, 

1993). Entretanto, através de nossa terapia e análise torna-se nítido que as regras gerais 

dependem das aplicações particulares e vice-versa. Isso significa que não é qualquer prática que 

irá dar sentido ao conhecimento, e que, apenas adaptar as regras gerais à quaisquer práticas 

particulares dos sujeitos terá ainda o efeito de introduzir algo alheio à elas e que as determina 

“por fora”, em vez de trazer um novo ponto de vista e abrir para a vista novas regiões do mundo. 

Isso é contrário ao que o próprio Young esperaria, porque ele mesmo confunde conhecimento 

com cultura e com linguagem. Este mesmo efeito termina por acontecer também para as práticas 

que priorizam o sujeito, uma vez que, como vimos no segundo capítulo, elas também 

consideram o conhecimento como regras gerais das quais se deve partir e aplicar às práticas - 

mesmo que se selecione um número limitado dessas regras.  

Por fim, a noção de imagem de mundo nos faz ver que a nossa relação com o mundo é 

interna, contendo uma gramática formada com normas de diferentes naturezas (do mundo, da 

imaginação, da lógica, de desejos individuais) e que escolher cada um desses conteúdos 

externos como fundamento último é retirar a autonomia que a gramática pode conferir ao 
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sujeito. As diferentes gramáticas que passamos a compartilhar através da participação em 

práticas linguísticas constituem a nossa subjetividade, assim como nossas subjetividades 

constituem as gramáticas que compartilhamos. Isso significa que fazer parte de uma 

comunidade não requer que todos tenhamos as mesmas experiências e nem compartilhemos de 

imagens de mundo exatamente iguais, mas sim que nossas gramáticas compartilhem de uma 

semelhança de família. Por isso, Wittgenstein não irá conceber a relação entre indivíduo e 

comunidade de maneira que simplesmente coloca um e outro em relação: 

(...) Wittgenstein does not take the subject to be a mere cog or bolt in a larger social 

machinery or a limb or cell in some supra-individual organism. The relationship 

between individual and community as it is at work in his later writings is more 

adequately captured by means of the fibre and thread analogy. In contrast to what 

critics might think, Wittgenstein does not embed the subject in a static and uniform 

whole to which all human affairs are ultimately subservient. (Bax, 2011, p. 145).  

Assim, é porque compartilhamos gramáticas que se conectam entre si que podemos 

formar uma subjetividade que é única e que ao mesmo tempo não se constrói em isolamento 

das diferentes comunidades linguísticas associadas às diferentes gramáticas e nem nos prende 

eternamente à imagem de mundo herdada por nossa comunidade. Essa possibilidade existe pelo 

caráter não determinativo e aberto da gramática dos nossos conceitos e jogos de linguagem. 

Havendo dissolvido a dicotomia entre sujeito e conhecimento, fica ainda a questão de como se 

deve interpretar a transmissão cultural em meio aos objetivos da escola e às necessidades de 

nossa sociedade. Voltemos ao nosso problema educacional. 
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5 UMA NOVA INTERPRETAÇÃO PARA A FUNÇÃO DA ESCOLA 

 

Neste capítulo voltamos à questão educacional a respeito da relação entre sujeito e 

conhecimento no currículo. Após a dissolução das tensões filosóficas que encontramos no 

debate sobre a transmissão cultural, precisamos ainda refletir sobre como isso afeta a maneira 

como sujeito e conhecimento devem se relacionar no âmbito curricular –o que nos levará a uma 

nova interpretação para o significado de transmissão cultural. Essa nova interpretação, que 

consiste em uma nova maneira de olhar para o papel da escola, é negociada através de um 

diálogo entre a terapia que realizamos no capítulo anterior e algumas Filosofias da Educação 

que de maneira ou de outra abordaram a questão do conhecimento no currículo. A escolha pelo 

diálogo é uma extensão do método wittgensteiniano que aplicamos nas seções anteriores, que 

implica num esforço de imaginação, de se colocar no lugar do outro e de ter empatia (Moreno, 

2001). Em outras palavras, procuramos fazer o que Gottschalk propõe ao reivindicar que não 

se faz necessário fundamentar a educação em um único modelo filosófico, mas devemos estar 

dispostos a reconhecer diferentes pontos de vista como legítimos (2011, 2015).  

Cada filosofia traz diferentes possibilidades para pensar a Educação e, com elas, 

também verdades que precisam ser levadas em consideração, apesar das limitações que todas 

elas carregam. Reconhecer a contribuição de cada maneira de compreender a Educação está, 

por sua vez, em sintonia com a necessidade que temos atualmente do diálogo entre as culturas 

para a construção de universais que não venham de apenas uma delas, mas que seja fruto de 

diálogos entre elas (Santos, 1997). Que nós, enquanto pesquisadores e educadores, sejamos 

capazes de fazer escolhas educacionais que sejam baseadas em diálogos entre modelos 

filosóficos e não apenas em um deles é, para nós, uma condição que indica a nossa capacidade 

de preparar os jovens para lidar com a diversidade e com a diferença no mundo contemporâneo. 

Além disso, incluir nesse diálogo os resultados de uma terapia para um conhecimento particular 

também está em sintonia com a necessidade de relacionar o que é local com o que é global 

(Idem). Em nosso caso, estamos colocando em diálogo as características do conhecimento 

físico, uma região local da Educação, com as diferentes possibilidades de “universais” 

(diferentes filosofias da Educação).  

De posse da terapia realizada no capítulo anterior estamos preparados para abandonar a 

ideia de que nossa relação com o mundo deve se fundar no sujeito ou no conhecimento. No 

entanto, apenas a terapia não pode ser o fundamento para como a transmissão cultural deve ser 

interpretada, pois isso levaria possivelmente a uma Educação que se iguala à formação de 

cientistas. Sabemos que há outras dimensões e interesses aos quais a Educação se conecta, e 
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que essas outras dimensões podem ser acessadas através das maneiras de pensar - das 

gramáticas - criadas no campo da Filosofia da Educação.  

Da mesma maneira que uma terapia filosófica, que é apenas baseada na filosofia da 

linguagem e na história da ciência, não é capaz de olhar para as relações entre educação e 

sociedade, pelas próprias limitações das gramáticas em uso para tal atividade, as filosofias da 

educação, ao abordarem a questão do conhecimento, estão destinadas a fixarem uma única 

imagem deste para que suas gramáticas funcionem, e assim correm o risco de não levar em 

consideração as possibilidades e limitações do próprio conhecimento. Assim, neste capítulo, 

colocamos os resultados da terapia em diálogo com ideias fundamentais de filosofias liberais, 

críticas, pós-críticas e reconceitualistas.  

Escolhemos um representante para cada uma dessas filosofias, em uma tentativa de 

tornar pública as experiências da autora durante sua trajetória de pesquisa. Embora as escolhas 

pelos representantes não possam ser justificadas em sua totalidade, por constituírem parte de 

experiências pessoais, as gramáticas que elas trazem podem ser compartilhadas 

intersubjetivamente por todos, bem como podem representar a gramática de cada estilo de se 

pensar a educação - característica de maior significância para o diálogo. Concluímos que a 

transmissão cultural deve ser interpretada de maneira a manter um critério ético-epistemológico 

que nasce deste diálogo: o papel da escola, em nosso tempo, deve ser o de descolonizar o 

conhecimento. A seguir, apresentamos o diálogo que nos leva a essa defesa.    

 

5.1  A DIFERENÇA ENTRE CONHECIMENTO E CULTURA E A NECESSIDADE DE UM 

CRITÉRIO PARA A SELEÇÃO DE SIGNIFICADOS 

 

A importância de manter a função de transmissão cultural é sem dúvida uma das maiores 

contribuições dos filósofos liberais ao campo da Educação. Suas reflexões nos ajudaram a 

lembrar de um caráter essencial da escola que estava se perdendo por conta de outros interesses 

que a sobrecarregaram. É em filósofos como Paul Hirst (1946-2003), Michael Oakeshott (1901-

1990) e Richard Peters (1919-2011) que Michel Young e colaboradores se apoiam para 

recuperar o debate sobre a função fundamental da escola. Estes filósofos trouxeram uma 

gramática poderosa para compreender a importância da escola no compartilhamento do que a 

humanidade construiu ao longo de sua história, bem como da necessidade de não 

responsabilizar a educação pela solução de problemas sociais. No entanto, interpretar que a 

transmissão cultural equivale à transmissão de conhecimento e que esta deve se realizar como 
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um fim em si mesmo são decisões que não se derivam diretamente das contribuições daqueles 

filósofos - é possível jogar seus jogos de linguagem de maneiras diferentes.  

Os jogos de linguagem de um pensamento educacional liberal enxergam a educação 

principalmente do ponto de vista epistemológico e cognitivo. Isso significa que critérios de 

verdade, autonomia, desenvolvimento intelectual e racionalidade são aspectos essenciais no 

sustento da visão de mundo de um educador liberal. De um ponto de vista epistemológico, fica 

bastante evidente que há uma estrutura interna ao conhecimento que deve ser respeitada 

independentemente de interesses externos. Do ponto de vista cognitivo, também torna-se 

urgente aceitar que o desenvolvimento intelectual é importante para a ação autônoma e crítica 

dos sujeitos, uma vez que a razão humana se tornou mais complexa durante a busca por 

conhecimento e sua forma desenvolvida é necessária para compreender e participar no mundo 

contemporâneo. Além disso, aprende-se a reconhecer a importância de se preocupar com a 

verdade, pois trata-se de uma conquista que nos livrou de uma série de perigos e nos auxiliaram 

em nossas formas de viver e se organizar socialmente.  

A cultura, por sua vez, é vista pelas filosofias liberais como um conjunto de criações 

simbólicas, como linguagem e como ferramentas que criamos para desenvolver a razão humana 

(Idem). Quando essa ideia de cultura é transportada para pensar o currículo, faz-se 

imediatamente a identificação entre cultura e conhecimento, enquanto produto das áreas 

disciplinares, uma vez que este refere-se a verdades do mundo, é um conjunto de símbolos e de 

regras de pensamento, bem como funciona como um sistema conectado de regras que podem 

simular uma racionalidade. Entretanto, essa interpretação traz consigo um significado de cultura 

que termina por se diferenciar daquele inicialmente proposto, uma vez que passa a considerar 

como cultura apenas os produtos criados em espaços institucionalizados e não a totalidade dos 

símbolos possíveis neles, mais especificamente, a linguagem científica - que é diferente do que 

é considerado conhecimento - que é uma seleção dessa linguagem. Enquanto devemos 

reconhecer a necessidade da transmissão de símbolos e sistemas de significação, por questões 

simples como a sobrevivência da humanidade e o compartilhamento de ferramentas 

intelectuais, é inegável que a identificação disso com os símbolos presentes no que constitui os 

produtos das disciplinas é um passo mais largo. É através desse salto que Young e colaboradores 

defendem a transmissão de conhecimento (ex.: Sampaio e Galian, 2016).  

Em muitos momentos, argumenta-se ainda que os sistemas simbólicos são responsáveis 

por nos fornecer ferramentas para pensar o mundo de maneiras diferentes. Entretanto, embora 

o conhecimento seja parte da cultura e forme um conjunto de símbolos e regras de pensamento, 

este não é o pano de fundo que sustenta a maneira pela qual a ciência olha para o mundo de 
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maneira diferente. A diferença entre linguagem e conhecimento nos obriga a reconhecer que a 

primeira extrapola o segundo enquanto constituindo critérios intersubjetivos de comunicação e 

de compreensão dos conteúdos expressos nas proposições de conhecimento. Sendo assim, 

precisamos voltar um passo em nossas escolhas e repensar se a transmissão cultural deve 

mesmo ser identificada à transmissão de conhecimento. Aprender diferentes maneiras de pensar 

o mundo está muito mais relacionado às imagens de mundo nas quais o conhecimento ganha 

sentido do que ao próprio conhecimento, que é uma verdade necessária quando em conexão à 

uma imagem de mundo. Daí que limitar à escolha da cultura científica às partes de sua 

linguagem que são chamadas de conhecimento parece limitar o campo de atuação disponível e 

fornecer um sistema de pensamento do qual não se pode agir com autonomia e pensamento 

crítico, pois a própria imagem de mundo necessária para isso está faltando.  

É importante ainda levar em consideração que a ideia de cultura como aquilo que de 

melhor foi produzido dentro de espaços institucionalizados transforma as diferenças culturais 

em pontos cegos, uma vez que nessa maneira de pensar não há espaço para esse aspecto da 

realidade humana:  

Definida como repositório do que melhor foi pensado e produzido pela humanidade, 

a cultura, neste sentido, assenta em critérios de valor, estéticos, morais ou cognitivos 

que, definindo-se a si próprios como universais, elidem a diferença cultural ou a 

especificidade histórica dos objetos que classificam. O cânone é a expressão por 

excelência dessa concepção de cultura, estabelecendo os critérios de seleção e as listas 

de objetos especialmente valorizados como patrimônio cultural universal, em 

domínios como literatura, as artes, a música, a filosofia, a religião ou as ciências. 

(Santos, Meneses e Nunes, 2004, p. 3) 

Não se trata, portanto, de considerar que a cultura vista como produtos 

institucionalizados elimine conscientemente as diferenças culturais, mas sim que essa própria 

maneira de entender cultura não permite um pensamento sobre esta dimensão, uma vez que 

parte do pressuposto de que o que vale ser transmitido são as produções que podem ser 

desconectadas das culturas de alguma maneira, e por isso, retornar a cada uma delas em uma 

posição neutra. Essa imagem termina por considerar o conhecimento como algo que pode existir 

de maneira independente, tal como um objeto material que uma vez produzido pode se 

desconectar de seu produtor e passar para outras mãos. Por isso que a única maneira de 

considerar as diferenças nas propostas que concentram o currículo no conhecimento é a de 

incluir os sujeitos apenas na pedagogia, nos caminhos para se “chegar ao conhecimento”. 

Entretanto, sem a conexão com a imagem de mundo é muito difícil não transmitir o 

conhecimento de maneira dogmática, pois não há uma formação mais ampla dos conceitos que 

este traz, mas apenas ensina-se a dimensão que é considerada “oficial”. Por exemplo, o conceito 

de espaço tem como significado privilegiado o espaço matemático e a distância entre posições, 



133 

 

 

mas não a ideia de espaço como continente dos corpos, relação entre eles, lugar onde os corpos 

se movimentam, entre outros.  

O apelo à sociedade do conhecimento, por outro lado, é uma tentativa de responder às 

críticas de filosofias educacionais mais progressistas e críticas através do argumento de que na 

sociedade contemporânea a distribuição igual de conhecimento é necessária para a igualdade 

social. No entanto, essa justificativa, além de incluir o sujeito de maneira falsa, como 

argumentamos no início desta tese, não é capaz de aprofundar em aspectos que facilmente são 

vistos quando se muda a maneira de pensar sobre a educação. Existem gramáticas que são 

capazes de se posicionar nesta questão de maneiras que a desenvolvem mais amplamente. 

 Por exemplo, algumas questões que não são respondidas por um pensamento liberal: 

qual é a garantia que temos de que uma distribuição mais igual de conhecimento será uma 

condição para a igualdade social, se o conhecimento está sendo direcionado para finalidades 

muitas vezes opostas? O que acontece com a recriação de conhecimento que ocorre a partir da 

seleção de conhecimento que está sento utilizada nos currículos? Devemos nos conformar com 

a sociedade que temos e seguir sua tendência ou é possível pensar em uma outra sociedade? 

Por que a preocupação de dar uma continuidade entre o conhecimento cotidiano e formal não 

existe na educação das elites? Podemos ainda nos perguntar partindo da terapia de 

conhecimento físico: quais são as consequências de se colocar o conhecimento como 

fundamento da ação escolar? Qual é o critério que utilizamos para selecionar conhecimento 

após saber que os conceitos que nele aparecem podem ter inúmeros significados e se conectar 

a diferentes tipos de jogos de linguagem? É possível compartilhar conhecimento tendo acesso 

apenas ao que é objetivo na ciência? Voltaremos a essas questões do ponto de vista de outras 

gramáticas nas seções seguintes.  

A questão epistemológica é, sem dúvida, uma dimensão curricular indispensável, uma 

vez que não podemos negar a existência de critérios, conceitos, e ideias mínimas que precisam 

ser mantidas para que um conhecimento não perca suas características essenciais ao sofrer 

recontextualizações. No entanto, tendo em vista que as filosofias liberais geralmente são 

interpretadas através da identificação entre cultura e conhecimento, esses mínimos serão 

inevitavelmente identificados aos mínimos necessários dentro dos produtos das disciplinas, 

normalmente dentro das teorias e procedimentos práticos e mentais consagrados - este últimos 

obedecem principalmente o domínio da lógica e da matemática pelo caráter formalizado das 

teorias. Além disso, na prática da educação, é inevitável que a tradição de seleção de 

conhecimento a qual estamos acostumados, com caráter mais técnico, não seja o ponto de 

partida para escolher conceitos e procedimentos fundamentais de uma teoria ou de um conjunto 
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de leis e modelos de uma disciplina específica, pois é através dessa tradição que aprendemos a 

identificar as fontes de conhecimento e, querendo ou não, elas são, em sua maioria, fontes 

confiáveis de sintetização no sentido de que representam bem os produtos das instituições. Isso 

nos leva a não identificar a questão mais profunda que precisamos responder, que é a de 

entender quais são as condições e critérios que levam à seleção dos significados que 

posteriormente serão consagrados como conhecimento.  

A partir da terapia vimos que os conceitos se diferem das definições formais que lhes 

são dadas, diferindo ainda da recontextualização tradicionalmente feita nos livros didáticos, 

bem como necessitam de ações particulares dos sujeitos para que possam ser formados. Por 

isso, precisamos repensar o que significa selecionar esse mínimo necessário para compor cada 

área do conhecimento. Enquanto é verdade que há conceitos fundamentais em cada área de 

conhecimento, é também verdade que cada conceito pode se conectar às práticas mais variadas 

e compor gramáticas de diferentes naturezas, como vimos para os diferentes significados das 

palavras que expressam os conceitos da mecânica clássica, bem como às atividades de 

diferentes naturezas as quais eles se conectam. Além disso, fica evidente que apenas o acesso 

ao conhecimento produzido, que seleciona parte dos significados possíveis para que sejam 

chamados de objetivos, não é capaz de formar os conceitos em todos os seus graus de liberdade, 

uma vez que para isso é necessária uma gramática com normas que no mínimo se conectem à 

natureza empírica, especulativa e matemática dos conceitos. Assim, é importante não esquecer 

que o conhecimento não é como um objeto que basta ser entregue às pessoas para que seja 

compartilhado. 

Torna-se, portanto, difícil aceitar a ideia de que o conhecimento pode se adaptar à 

qualquer experiência dos estudantes, como defende Young, como se o conhecimento fosse uma 

imagem de mundo artificial na qual todas as outras experiências particulares pudessem se 

assentar. A partir da terapia aprendemos a ver que o que faz uma experiência ser diferente é a 

sua gramática e, na ciência, há gramáticas bastante particulares, e por isso, experiências bastante 

particulares, que nos fazem ver o mundo de determinada maneira e, assim, dar sentido ao 

conhecimento. As novas experiências proporcionadas pela gramática científica podem não se 

conectar com a experiência anterior do sujeito, uma vez que a gramática de cada cultura é 

diferente e feita para outros propósitos que não os científicos. Por esse mesmo motivo, torna-

se também difícil ver como um currículo baseado no conhecimento considerará as 

particularidades dos sujeitos, uma vez que este procura substituir a gramática de suas 

experiências anteriores por uma gramática que as determina e elimina.  
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Utilizar o conhecimento produzido como se ele fosse o fundamento da maneira como 

se olha para as experiências particulares é equivalente à substituir a imagem de mundo presente 

nessas experiências, assim como substituir a imagem de mundo presente nas experiências 

científicas, por uma imagem de mundo artificial e idealizada que é aquela criada e apresentada 

como produto da ciência para a explicação e descrição do mundo. Trata-se de uma ferramenta 

poderosa, sem dúvida, mas que nem de longe é capaz de constituir formas de vida em que serem 

humanos estão em atuação. Essa substituição elimina tanto a humanidade da ciência como a 

humanidade das experiências cotidianas, uma vez que estas são forçadas à se adequarem à uma 

forma que lhes é exterior.  

Consequentemente, o uso do conhecimento de maneira que ele passe a ser visto como 

base da experiência prévia do sujeito não é capaz de mudar sua experiência fundamentalmente, 

mas apenas de dar-lhe ferramentas úteis, uma vez que para haver experiências diferentes é 

necessário uma mudança gramatical. Tanto a proposta de Young e colaboradores de inserir o 

sujeito numa pedagogia que utiliza sua experiência para alcançar conhecimento, como as 

propostas mais progressistas que propõem a seleção apenas de partes do conhecimento que 

possuem aplicação direta no cotidiano ou em problemas sociais, não são capazes de fazer essa 

mudança fundamental na experiência por não darem acesso à imagem de mundo na qual o 

conhecimento faz sentido. Por exemplo, os experimentos com fluidos realizados por Newton 

tinham o objetivo de analisar possíveis características comuns entre os céus e a terra, enquanto 

as aplicações que se podem fazer dos resultados dessas análises no controle de fluidos e suas 

tecnologias são consequências que, embora importantes, já não tocam fundamentalmente à 

imagem de mundo que lhe dá sentido, servindo mais como ferramentas de controle da natureza. 

Em outras palavras, essas aplicações se tornam ferramentas que se inserem nas experiências já 

conhecidas dos sujeitos, em vez de que as próprias experiências sejam outras. Isso contradiz, 

em um sentido fundamental, a ideia de Young de fazer com que o aluno participe de 

experiências das quais eles não teriam acesso fora da escola.  

Além disso, a terapia também nos informa que a racionalidade não é identificada às 

teorias, modelos e leis científicas, apesar de que elas podem, de certa maneira, se aproximar a 

uma racionalidade (Paty, 1992).  Isso nos leva a repensar como devemos interpretar a proposta 

de que o aprendizado de conhecimento formal é importante para o desenvolvimento da razão. 

Enquanto é verdade que aprender e aplicar uma teoria segue operações formais complexas, e 

que elas geram o desenvolvimento intelectual, isso não significa que elas sejam iguais à 

racionalidade, que está muito mais num nível gramatical do que no nível do conhecimento, 

como procuramos mostrar no capítulo anterior. Isso deverá ter consequências para o 
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aprendizado de habilidades, para o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico, 

uma vez que mostramos que essas competências estão também muito mais no nível gramatical 

do que no nível do conhecimento expresso nas teorias, que permitem principalmente as 

habilidades de previsão, descrição e explicação de fenômenos, mas não de crítica, formulação 

de hipóteses, dúvida, análise conceitual, entre outras.  

A partir das considerações que fizemos fica evidente que há sempre a necessidade de  

haver um critério para a seleção de conhecimento, que em outras palavras é uma seleção de 

significados dentro da linguagem científica. Tendo em vista a impossibilidade de se ensinar 

toda a linguagem, é também impossível que a escolha por determinadas dimensões dela e não 

de outras não reflitam interesses externos à ela. Quando não se tem uma terapia como a que 

fizemos, essa expressão dos interesses fica mascarada pela cristalização da tradição do 

conhecimento escolar e temos a impressão de que aquele conhecimento que estamos 

acostumados a ver nos livros didáticos trazem conceitos com as únicas definições e significados 

que podem ser produzidos em determinada disciplina. Assim, nos cabe a tarefa de decidir quais 

são os critérios que devemos utilizar para fazer tal seleção.  

Apenas a dimensão epistemológica não é capaz de decidir qual é o critério que deve 

fundamentar a seleção cultural que se deve fazer dentro das disciplinas. Essa seleção, por outro 

lado, não significa que o currículo será utilitarista, como geralmente deduzem as defesas de um 

currículo centrado no conhecimento e como, infelizmente, acabou sendo a consequência das 

tentativas de inclusão do sujeito em tendências progressistas, uma vez que essa seleção não 

precisa estar predestinada à uma aplicação. No entanto, não é uma seleção que deva ocorrer 

sem propósito e em si mesma, uma vez que dimensões da gramática dos conceitos precisam ser 

escolhidas e outras deixadas de lado em função das regiões conceituais e dos graus de liberdade 

que consideramos importantes transmitir.  

Levando em consideração que a seleção tradicional de conhecimento privilegia as 

dimensões mais técnicas e formais dos conceitos, e que mesmo as novas propostas críticas e 

mais humanistas acabam se apoiando nessa seleção para aplicá-las à problemas que fazem parte 

da vida dos estudantes, faz-se necessário atingir a raiz dessa seleção e identificar o critério que 

levou à ela, para assim podermos refletir sobre as possibilidades de sua manutenção ou de sua 

mudança. Na próxima seção, procuramos dialogar com os estudos do conhecimento científico 

em sua relação com a sociedade para entender as raízes dos critérios para a seleção atual de 

significados que representam o conhecimento oficial.  
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5.2 SELEÇÃO DE CONHECIMENTO, CIENTIFICISMO E INTERESSES DE GRUPOS 

DOMINANTES 

 

Assim como jogamos os jogos de linguagem das filosofias liberais de maneira diferente, 

também consideramos que aqueles criados pelas filosofias críticas e reconceitualistas também 

o podem ser. Por isso, nesta seção dialogamos com essas filosofias com o intuito de 

compreender alguns processos de seleção de conhecimento. Normalmente essas pedagogias 

associam uma disciplina inteira a interesses particulares e muitas vezes chegam a propor a 

substituição de conhecimentos científicos por outros tipos de conhecimento (ex.: conhecimento 

medicinal alternativo) ou a argumentar contra a ideia de objetividade (ex.: Giroux, 1980).  

Após a realização da terapia, essa maneira de entender o (s) conhecimento (s) parece 

evidenciar que há uma confusão da seleção que se faz com uma ideia de conhecimento puro e 

independente das experiências humanas. Apesar de haver o reconhecimento de que as 

disciplinas possuem uma raiz histórica e cultural, a ideia de que a seleção de conhecimento que 

se tem é a única que pode surgir dadas certas condições sociais, históricas e culturais transmite 

uma ideia de que esse conhecimento já existia previamente em algum lugar externo às práticas 

humanas, e portanto, é fixo. Essa atitude esconde a seleção de significados que se faz dentro 

das instituições e mantém o debate em um nível mais superficial de competição entre diferentes 

tipos de conhecimento, evitando um aspecto de maior importância que é o dos propósitos com 

os quais algo que compõe o currículo é escolhido (Meyers, Kamens and Benavot, 1992). 

Se os conceitos que estudamos no capítulo anterior podem se conectar à diferentes 

exemplos, significados, jogos de linguagem e propósitos bastante diferentes daqueles que 

estamos acostumados a ver nos livros didáticos, quais são os critérios que consagram apenas 

parte dessas possibilidades como ‘conhecimento’? A própria mecânica newtoniana, por 

exemplo, quando exposta nos livros didáticos e transformada em conhecimento escolar poderia 

aparecer de diferentes maneiras. Poderiam ser escolhidas dimensões mais hipotéticas e 

especulativas ao direcioná-la para abordar os constituintes da natureza, a conexão entre os 

fenômenos, as diferenças entre os movimentos e os seus motivos, a especulação sobre os 

movimentos verdadeiros e relativos, entre outros. Poder-se-ia focar em geometria, na 

aproximação dos fenômenos às formas geométricas, nas reduções abstratas, nas derivações do 

funcionamento do movimento a partir do pensamento geométrico que representa as forças e as 

acelerações, entre outros. Ou ainda poderia haver um foco mais experimental, com fluidos, com 

movimentos circulares onde a força centrífuga pode ser claramente estudada, com o estudo da 

Lua e dos corpos celestes e sua comparação com fenômenos da terra, entre outros. Poder-se-ia 
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ainda tomar partes de cada uma dessas dimensões e prover mais graus de liberdade na formação 

do pensamento da mecânica newtoniana. Poder-se-iam ainda escolher diferentes filosofias da 

ciência para organizar esse conhecimento, como filosofias construtivistas, relativistas, realistas 

ou fenomenalistas.  

No entanto, a mecânica escolar, assim como a mecânica nos livros didáticos acadêmicos 

de uma maneira mais ampla, foca na previsão de posições, no cálculo de velocidades e 

acelerações, nos diferentes tipos de lançamento de projéteis, na presença da força de atrito, etc. 

Os exemplos utilizados são em sua maioria com carros em estradas, canhões, bombas, aviões, 

trens, foguetes, etc. Quando há preocupação com o cotidiano dos estudantes, usam-se objetos e 

situações que possuem movimentos semelhantes como skates, liquidificadores, máquinas de 

lavar roupa, o lançamento de uma bola em um jogo de basquete, entre outros. A filosofia que 

predomina na forma de apresentar esse conhecimento é a positivista, pois o que foi consagrado 

como conhecimento e exposto em forma de leis e teorias transmite uma imagem da ciência 

como verdade absoluta, como produzida por gênios e como descoberta direta da experiência. O 

que leva a essa escolha de exemplos, significados e maneira de organizar o conhecimento da 

mecânica clássica? 

Para entender como essas escolhas são feitas, os estudos curriculares acerca da história 

das disciplinas escolares nos é interessante. Um de seus achados mais importantes é o fato de 

que a escola não apenas distribui conhecimento, mas também contribui com a sua produção e 

legitimação (Lenoir, 1997; Hodson, 1987; Apple, 1986; Goodson, 1981; Anyon, 1979). 

Normalmente uma disciplina escolar é criada não por uma transposição de uma disciplina 

acadêmica, mas ambas se criam mutuamente de acordo com interesses bastante particulares em 

que, muitas vezes, a disciplina escolar precede a disciplina acadêmica. Esses interesses podem 

ser econômicos, acadêmicos, culturais e políticos e, de uma maneira ou de outra, atuam para o 

controle e a perpetuação do poder de grupos dominantes.  

É importante enfatizar que embora este aspecto já tenha sido reconhecido na introdução 

desta tese, agora queremos voltar a ele livres das confusões conceituais que apontamos e 

observar como ele afeta a seleção de significados dentro de uma disciplina, e, 

consequentemente, aquilo que é consagrado como conhecimento. Voltar a esse ponto após a 

terapia nos ajuda a escapar a retórica, já criticada por Young, dos estudos críticos da educação 

quando estes repetem o fato de que a escola contribui com a reprodução das desigualdades sem 

fazer propostas construtivas para a transmissão cultural, uma vez que passamos a ser capazes 

de enxergar nos próprios conteúdos científicos como tal seleção e reprodução de significados é 

realizada.   
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Para ilustrar como uma disciplina é formada podemos recorrer ao modelo de Layton 

(1972). Ele estabelece três estágios para o desenvolvimento de uma disciplina escolar. O 

primeiro estágio é identificado por sua utilidade e pertinência na sociedade, onde algum tópico 

específico passa a atrair estudantes e lhes oferece oportunidades futuras, como de emprego e 

acesso a outros cursos. O segundo estágio remete à formação de uma tradição, conforme o 

interesse pelos conteúdos aumenta e a formação de professores se torna necessária para a 

manutenção dos cursos, o que faz com que a disciplina passe a ganhar status acadêmico pela 

criação de cursos nas universidades. O terceiro estágio se refere à disciplina em seu estado 

autônomo, em que os professores constituem um corpo profissional com suas próprias regras e 

valores. Assim, o que aparece nos livros didáticos escolares, bem como nos livros que 

representam uma disciplina acadêmica, não corresponderão exatamente a uma síntese de todas 

as práticas possíveis dentro de uma instituição, mas a partes dos significados por ela criados. 

Quando comparados, o corpo de conhecimento apresentado como conhecimento escolar 

termina por se parecer com o conhecimento acadêmico, e tende-se a pensar que o primeiro é 

derivado do segundo, mas, de fato, os significados foram criando-se mutuamente.  

No caso da mecânica newtoniana, podemos perceber a diferença entre os significados 

que constituam o seu momento de criação e o corpo de conhecimento que aparece tanto em 

livros didáticos escolares como universitários e que são consagrados como conteúdos oficiais 

de mecânica clássica. Embora a mecânica newtoniana esteja inscrita em um contexto histórico 

e cultural, como, por exemplo, através da provável associação entre a sua organização em leis 

e o estado absolutista e o caráter jurídico da sociedade inglesa (Schäfer, 2012), o momento de 

sua criação abriu portas e caminhos a serem percorridos que podem se desconectar das 

condições históricas e culturais. Por exemplo, que Newton tenha utilizado uma arma para 

imaginar uma trajetória ao longo da Terra demonstra a conexão dessa atividade com as 

condições de seu tempo, mas há uma gramática que pode ser dela extraída, que é a possibilidade 

de comparar movimentos terrestres e celestes. Essa possibilidade abre um campo vasto para a 

imaginação e para a criação de outros jogos de linguagem. No entanto, a maneira como essas 

novas possibilidades foram exploradas no desenvolvimento da mecânica newtoniana tomaram 

um rumo bastante preciso e que estavam principalmente de acordo com interesses de grupos 

dominantes.  

A mecânica newtoniana esteve intimamente conectada à revolução industrial e se tornou 

uma parte significante das forças produtivas da sociedade (Bernal, 1971). Essa possibilidade se 

deu tanto por suas aplicações na indústria e na engenharia através da criação de máquinas mais 

eficientes como na criação de uma imagem de mundo mecanicista que contribuiu para a 
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construção de um discurso poderoso em favor da ciência. O Universo passava a ser visto como 

uma grande máquina em que todas as trajetórias poderiam ser previstas e calculadas a partir de 

poucos dados, como a posição e a velocidade inicial. A conexão entre o céu e a terra trouxe a 

possibilidade de realizar várias atividades humanas em larga escala e contribuiu para a 

ressonância entre a ciência e a tecnologia, auxiliando na solução de problemas relacionados às 

navegações, à máquinas hidráulicas e mecânicas, entre outros. Embora essa ressonância não 

tenha sido exatamente direta pelo alto grau de formalização da mecânica clássica, os tópicos de 

estudo ainda eram principalmente aqueles que pudessem abrir possibilidades para tal aplicação:  

Entretanto, embora as teorias mecânicas não tenham levado à aplicações úteis, sua 

formação foi orientada para a explicação de problemas tecnológicos como torsão, 

elasticidade, resistência de fluidos. Além disso, muitas das teorias no início da ciência 

moderna passaram a existir enquanto teorias de instrumentos específicos. Isso é 

verdade em ótica física com a teoria do microscópio e do telescópio, em pneumática 

com a teoria da bomba de ar e do barômetro. Teorias que explicam instrumentos 

possibilitam a distinção entre limitações contingentes e sistemáticas da performance 

e eficiência dos instrumentos. Essa distinção é em muitos casos a condição para o uso 

econômico de aparelhos ou para a construção de técnicas alternativas. (Böhme e Wolf, 

1983, p. 188) 

É importante considerar que há ainda outros tipos de influências internas a esse 

desenvolvimento, como o grau de formalização das teorias e o uso cada vez mais avançado das 

ferramentas matemáticas, mas os interesses nas possibilidades de aplicação do conhecimento 

na indústria e na área militar terminam por prevalecer quando se trata da escolher o que deve 

ser priorizado como conhecimento dentro de uma disciplina. Esse fato é ainda mais evidente 

nas pesquisas atuais, em que as verbas para pesquisa são cada vez mais direcionadas para a 

produção de conhecimento que possa gerar lucros dentro do sistema de produção capitalista 

(Idem).  

Após a terapia do capítulo anterior parece evidente que essa maneira de representar a 

mecânica clássica, tanto como um sistema mecanicista que pode prever tudo, como os 

significados que foram priorizados é uma escolha. Pode-se argumentar que essa escolha é 

baseada em necessidades das mais variadas, e que o poder que o seu desenvolvimento tornou-

se indispensável para a nossa maneira de viver atual, mas ainda assim, fica evidente que estas 

foram escolhas realizadas em determinados momentos da história e que não esgotam todas as 

possibilidades dentro de um campo de estudo. Assim, o fato de que o coeficiente de atrito 

passou a ser um tópico importante nos currículos de mecânica se relaciona com a importância 

que esta variável possui em problemas de engenharia. A priorização da descrição de trajetórias, 

do cálculo da posição e velocidade de projéteis se conecta com a necessidade de seu uso para a 

militarização para a construção de foguetes, canhões, bombas, entre outros. A necessidade de 

fazer cálculos envolvendo planos inclinados e polias se relaciona com a construção de 

https://www.google.be/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
https://www.google.be/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
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máquinas. Essas aplicações trouxeram danos à humanidade, como através do aprimoramento 

das táticas de guerra, mas também benefícios, como o avanço dos transportes e a construção de 

melhor infraestrutura das cidades. Mesmo assim, ainda temos que nos perguntar quem tem 

acesso à esses benefícios, e quantas pessoas foram excluídas ou exploradas na história desse 

progresso - o que faremos na próxima seção. Ainda assim, não deixa de estar nítido o 

direcionamento dos significados para propósitos não intrínsecos à ciência em si mesma.  

Além da seleção de significados relacionados ao próprio conteúdo da ciência, há ainda 

seleções de discursos, ideologias e hábitos que acompanham a sua transmissão e apresentação. 

Embora o foco desta tese tenha sido até agora nos significados das palavras e na gramática da 

linguagem da ciência, é imprescindível reconhecer que estes se conectam às relações de poder 

por meio dos discursos que os selecionam. O positivismo, enquanto ideologia, contribuiu para 

espalhar o poder da ciência e para oferecer a maneira de representar os seus conteúdos da 

maneira que vemos nos livros didáticos, através da construção de ideia de ciência desinteressada 

e objetiva, e de um cientista que é curioso e interessado em descobrir verdades sobre o mundo 

de maneira pura (Giroux, 1997; Jasanoff, 2004).  

Considerar o conhecimento como objetivo e isento de valores, bem como o pesquisador 

como livre e interessado apenas no conhecimento, é um discurso que esconde os interesses que 

direcionam as pesquisas. Embora não neguemos a possibilidade de uma objetividade e da 

aproximação dos achados da ciência com a verdade sobre o quê de fato existe no mundo, é 

inegável que a ênfase nesse caráter atua em favor da transmissão de uma imagem de ciência 

poderosa que parece ser capaz de ser melhor do que os homens por conseguir se desconectar 

deles. Trata-se do que Adorno (1959) chamou de pseudocultura, que é a absolutização e a 

autonomização de uma cultura que acontece na medida em que elimina as subjetividades e 

experiências que a criaram, escondendo a verdadeira vida e realidade das pessoas e se aplicando 

a qualquer tipo de experiência, inventando um tipo de existência que satisfaz a ideologia dos 

grupos dominantes e a qual todos precisam imitar para que sejam reconhecidos. Essa eliminação 

das experiências autênticas, que em diálogo com nossa terapia significa a eliminação das 

gramáticas e da imagem de mundo a elas entrelaçadas, cria uma imagem de mundo artificial, 

que será então aquela que corresponde aos produtos da ciência, que passarão a funcionar como 

o fundamento das práticas. E por ser artificial, por não ser uma imagem de mundo que consiste 

as práticas mesmas da ciência, o conhecimento científico assim tratado atua na eliminação do 

sujeito ou ainda, se se quer, na construção de apenas um tipo de sujeito que corresponde àquele 

que se comporta de acordo com aquela imagem artificial, que é o sujeito que se identifica com 

as máquinas, com a técnica e não aceita nada do que não seja cientificamente comprovado. Isso 
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termina por criar uma relação de desumanização com a natureza, transformando o 

conhecimento científico em mágica, o que termina por funcionar como meio de dominação das 

massas, justamente por seu caráter miraculoso. Ainda que este conteúdo seja ensinado da 

maneira mais “humanística” possível, o que se acrescentar à ele será imitação de experiências 

reais, e não as experiências mesmas. Haverá a sensação de participação, de democracia, mas 

trata-se apenas de uma simulação que, no fundo, funciona na eliminação das subjetividades.  

Mesmo quando se pretende formar cidadãos críticos e autônomos, essa autonomia está 

sempre em função desses mitos, em aplicá-los melhor, em duvidar de sua correta aplicação e 

sistematização, mas nunca dos próprios princípios que eles expressam. (Crochik, 2010). Nesse 

sentido, o problema de passar uma imagem de ciência através de uma ideologia positivista  não 

está exatamente no fato de responder se uma objetividade de fato existe, mas sim nos objetivos 

que se tem ao divulgar a ciência com foco nessa característica, em meio a tantas outras que 

poderiam ser escolhidas para construir imagens diferentes de ciência. O problema não é, ainda, 

ter uma imagem mecanicista de mundo, mas utilizá-la para dominar pessoas e situações onde 

uma imagem mecanicista não se aplica.  

Há ainda, junto com o conteúdo selecionado e com uma ideologia positivista, uma 

seleção de hábitos e gostos que se refletem na maneira de falar sobre a ciência, na maneira com 

que se constroem os exemplos, nos tipos de fenômenos selecionados, no tipo de pessoa que 

pode fazer ciência, entre outros (Shizha, 2006). Essas escolhas refletem a vida diária de culturas 

específicas, seus ideais de família e de profissão, seus hobbies, suas comidas e seus bens 

materiais, e, muitas vezes são a transferência daquela imagem artificial para experiências que 

sequer faziam parte da gramática científica, mas que passaram a ser vistas a partir da imagem 

de mundo artificial que é seu produto. Dessa maneira, a transmissão do conhecimento, por 

necessariamente necessitar de exemplos, experiências e normas, é também uma transmissão de 

maneiras de ser. Por exemplo, encontramos em livros didáticos brasileiros o fenômeno de 

eletricidade estática gerada em tecidos como um exemplo comum de observação cotidiana, 

geralmente quando usamos uma blusa de lã. No entanto, é muito raro que usemos blusas de lã 

no Brasil, e raro também que quase todos tenham presenciado esse fenômeno, porque 

normalmente ele depende também de temperaturas mais baixas. O professor, porque foi 

ensinado assim, termina por oferecer esse exemplo como se fosse algo comum, e os estudantes, 

que por vergonha não querem dizer que nunca viram esse fenômeno, participam do jogo 

didático do professor e confirmam que este é um fenômeno comum. Esse tipo de exemplo leva 

o estudante a se adaptar a uma maneira de ser ou a escapar dela - sendo este último normalmente 

interpretado como dificuldade de aprendizagem. Além disso, este fenômeno não atuou nas 
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práticas científicas com tal função. Este exemplo deveria ser entendido como uma aplicação do 

conhecimento depois de pronto e com significados selecionados, e não de uma fonte para 

descobri-lo.  

Para alunos que possuem problemas como de moradia, alimentação e exclusão social, 

que nunca saíram de seus bairros e não tiveram acesso a muitos dos bens materiais que 

aparecem nos livros didáticos, muitos dos exemplos que acompanham os conteúdos científicos 

passam uma mensagem implícita de que sua maneira de ser não é a ideal, que as coisas em que 

eles prestam atenção na verdade não tem tanto valor, que eles deveriam prestar atenção em 

outras coisas, tal como fazem os demais. Assim, um cientista que é curioso, que gosta de 

desmontar seus eletrodomésticos, de caminhar pelo jardim fazendo seus próprios experimentos 

criativos e de construir suas próprias experiências torna-se um insulto implícito à vida que 

aqueles indivíduos levam. É um insulto porque ignora que nem todas as pessoas possuem o 

tempo disponível para ficar admirando as coisas por elas mesmas, que não possuem 

eletrodomésticos para serem desmontados, que não possuem os materiais que seriam 

necessários para construir seus próprios experimentos. E quando alguns educadores ouvem o 

que acabamos de dizer, sentem pena da “falta de curiosidade” dos educandos e logo querem 

ajudá-los a despertá-la novamente. No entanto, a curiosidade também é uma questão de gosto - 

nem todos estarão curiosos por saber os mesmos aspectos da natureza que os demais.   

A imagem que esses exemplos impostos passam, além de mascarar os interesses que 

existem na investigação científica, que nem sempre é desinteressada e fruto de uma atividade 

de admiração e curiosidade, transmite uma ideia de como se deve ser cientista e quem o pode 

ser e, consequentemente, excluem aqueles que não conseguem se identificar com essas 

maneiras de ser. Um sujeito em condições de exclusão social dá mais valor para outros aspectos 

da vida e da natureza, como para os momentos que são passados com sua família, os lugares 

novos que ele gostaria de descobrir e acessar, as coisas que ele gostaria de comer, a profissão 

que ele gostaria de ter, a preocupação em não gastar tudo o que tem de uma vez ou a vontade 

de ter tempo livre. Um sujeito curioso, no sentido normalmente apresentado, e que ama o 

conhecimento, simplesmente não se encaixa em algumas maneiras de viver que foram 

originadas em condições diferentes - não se o que é chamado de conhecimento vier com a 

cultura de grupos dominantes. Poderíamos ainda expandir esse exemplo não apenas para 

diferenças de classe, mas de cultura, religião, gênero e etnia. Cada um desses aspectos 

provocarão também diferentes gostos, em que não necessariamente a mesma imagem de 

cientista será adequada, muito menos os mesmos exemplos, apesar de que todos possam fazer 

parte de uma mesma família de pensamento sem que eles sejam incomensuráveis.  
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A manutenção dos exemplos baseados em um único estilo de vida, termina por 

selecionar os estudantes por seu “talento natural” e contribui com a segregação urbana, para a 

distribuição de diferentes valores, habilidades e normas a diferentes grupos (Apple, 1986). 

Dessa maneira, a escola ajuda a suprir as necessidades da economia e reproduz o status atual 

de nossa sociedade, criando ideologias e maneiras de se comportar que atuarão em favor de 

grupos dominantes, mesmo quando encobertas por um discurso de autonomia e criticidade, uma 

vez que estas habilidades normalmente estão dentro de um campo limitado de ação que foi 

escolhido pela ação de interesses de grupos dominantes.  Dessa maneira, cria-se uma maneira 

de comportar-se que valoriza a habilidade de reconhecer informações e de efetuar cálculos 

rapidamente, o saber de memória algumas demonstrações particulares e explicações de 

fenômenos específicas (explicações que parecem estar sendo criadas no momento mas que na 

maioria das vezes são memorizadas), o falar em termos de comprovação científica e descoberta, 

o gosto por filmes de ficção e o comportamento curioso no dia-a-dia.  

Levando em consideração que não é verdade que há um conjunto de leis e teorias que 

são independentes do mundo, mas que, ao contrário, se constroem tendo como espinha uma 

imagem de mundo e uma série de práticas e objetos específicos, é inegável que apresentar tais 

produtos como se eles fossem independentes ou, o que é ainda pior, como conectados a práticas 

que escondem a gramática que lhe dá sentido, servirá para o controle social e das mentes. Na 

medida em que, por exemplo, se desconsidera que os próprios objetos da natureza como a Lua, 

os planetas ou as marés também constituem condições de sentido para os conceitos, e no lugar 

deles colocam-se carros, liquidificadores e skates, como se fosse possível desconectar os 

produtos da investigação científica de suas práticas e aplicar onde se deseja, esconde-se com 

isso a gramática necessária para compartilhar de determinado conhecimento e, 

consequentemente, este se torna uma mera ferramenta que não é capaz de mudar maneiras de 

pensar e ver o mundo, mas apenas de controlá-lo e de ter poder sobre ele. E essa escolha está, 

inevitavelmente, relacionada com as regiões gramaticais dos conceitos que escolhemos quando 

oferecemos as definições e exemplos ao ensiná-los. Além disso, essa maneira de ensinar 

contribui ainda mais para a negação de acesso a uma série de bens e lugares que são 

normalmente destinados a quem tem mais poder. Por exemplo, os fenômenos naturais como o 

das marés ou a observação dos planetas através de um telescópio são coisas que estão 

naturalizadas para uma família de elite, pois fazem parte de suas atividades cotidianas, como 

idas a praia ou visitas a museus. Esses mesmos locais são negados para famílias de classes mais 

populares, e quando escolhemos ensinar mecânica excluindo sua gramática, estamos 

contribuindo ainda mais para a exclusão dessas pessoas nesses lugares.  
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Assim, a manutenção de tais escolhas continuarão a trazer as desigualdades que elas 

carregam, uma vez que a escola contribui para a manutenção de desigualdades e dos problemas 

que enfrentamos hoje através da transmissão cultural que faz, que não é só de conhecimento, 

mas de hábitos, experiências e das maneiras de ser que o acompanham. Apesar dos inegáveis 

benefícios que acompanharam tais seleções, é inegável também que estes estão no controle de 

grupos dominantes e que muitas vezes nem mesmo as tecnologias mais básicas que já 

construímos chegam em muitas partes do mundo. Além disso, é o domínio das aplicações feitas 

com esse mesmo conhecimento e o direcionamento das pesquisas que também contribui para a 

acumulação do capital e para a permanência das diferenças geradas pelo sistema capitalista. 

Como afirma Apple:  

Nosso modo de produção, distribuição e consumo requer altos níveis de conhecimento 

técnico/administrativo para a expansão dos mercados, ‘defesa’, criação artificial e 

simulação de novas necessidades do consumidor, o controle e divisão do trabalho, 

inovação comunicativa e técnica para aumentar ou manter quotas de mercado ou 

aumentar margens de lucro, e, ainda mais importante, controle cultural. Escolas e 

universidades contribuem finalmente na produção de tal conhecimento. (Apple, 1986, 

p. 10, tradução livre)  

Essa constatação nos confirma que a escola não está separada do restante da sociedade 

e que ela também contém a cultura que é transmitida de geração em geração e que ensina a cada 

um dos novos do mundo quem tem o direito a quê, e quem pode fazer o quê. Por outro lado, os 

objetivos que se dão para a escola também confirmam essa relação, uma vez que os 

conhecimentos que compõem o currículo são escolhidos com base na função que eles tem 

socialmente - daí que acabam também sendo escolhidos com base no interesse de grupos 

dominantes. Este segundo filtro que seleciona o conhecimento que compõe o currículo está 

normalmente conectado a preocupações com o desenvolvimento econômico, com a reposição 

de trabalhadores para o mercado de trabalho e para a pesquisa nas universidades, que refletem 

o medo de perder a competição internacional. Os estudantes são, portanto, vistos como os 

capitais de uma nação, que posteriormente poderão gerar lucros e contribuir com o aumento da 

riqueza (Apple, 2006; Gaskell, 2004).  

Em meio a essas forças externas, fica bastante difícil mudar o objetivo da escola sem 

que haja uma mudança fundamental nas categorias que chamamos de conhecimento. Parece 

mais fácil mudar hábitos, exemplos e normas do que mudar o próprio conhecimento, que já está 

dado como naturalizado. Mas essas dimensões da instituição que é a ciência não podem ser 

desconectadas, especialmente após a terapia de conhecimento físico que realizamos. Nela 

pudemos ver que as proposições que aparecem com status de conhecimento são partes 

selecionadas de uma linguagem que abrange uma gramática que ultrapassa os significados 

escolhidos para aquelas proposições. Por isso, a dimensão ‘conhecimento’ nas relações de 
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poder, no controle e na relação entre ciência e sociedade está longe de ter importância 

desprezível e não pode ser tida como algo fixo e independente das práticas. Se considerarmos 

a sua necessária conexão com subjetividades, práticas, atividades, exemplos, entre outros, não 

podemos mais considerar como cultura apenas os produtos das disciplinas ou apenas a história 

das teorias (que se comportam como pseudocultura quando universalizadas), mas sim as 

próprias práticas científicas acompanhadas de suas gramáticas. A consideração de cultura como 

identificada ao produto das práticas científicas enfraquece as tentativas progressistas e críticas, 

porque apesar de proporem direcionamentos do conhecimento em favor de grupos menos 

favorecidos, esse direcionamento acontece a partir de uma conhecimento que já foi selecionado 

com base em interesses de grupos dominantes.  

Nesse sentido, as propostas de inclusão de, por exemplo, conteúdos de natureza da 

ciência, que tiveram o objetivo de mostrar um lado mais humanizado e histórico do 

conhecimento, se tornam bastante limitadas porque, embora se fale da subjetividade do 

conhecimento, ela não está presente quando há o aprendizado de física. Há sim uma 

subjetividade construída que representa os gostos de uma cultura particular e cientistas 

idealizados, mas a subjetividade do sujeito que aprende não pode ser incluída como parte deste 

conhecimento que já vem com os significados e práticas escolhidos previamente. O espaço para 

a subjetividade e historicidade não está presente porque ela foi retirada no processo de escolha 

de significados, silenciando as vozes que passaram pelo caminho. Por isso, mesmo que o 

discurso da história e filosofia da ciência diga o contrário, é na prática do ensino de ciências 

que o estudante saberá que talvez aquela subjetividade que ele ouve falar existe, mas que não 

deve ser uma subjetividade igual a dele. É interessante também mencionar que o próprio ensino 

de natureza da ciência tem também apresentado proposições objetificadas que escondem os 

raciocínios e as particularidades que foram suas condições de sentido e, assim, terminam 

também por serem ensinadas de maneira dogmática e acrítica (Rocha e Gurgel, 2017). Será que 

poderíamos resolver isso incluindo ainda uma meta-disciplina que tem a história e filosofia da 

ciência como objeto? Acreditamos que isso não tocaria na raiz do problema.  

Além disso, também não adianta definir a ciência de maneira construtivista, social ou 

interacionista se com isso se mudarão apenas as estruturas das salas, as posições dos alunos nas 

discussões, os espaços que são dados para se falar ou as atividades mais participativas, enquanto 

o que é chamado de conhecimento permanecer intacto. Também não é muito efetivo direcionar 

as aplicações das teorias para problemas cotidianos de grupos menos favorecidos se esse 

conhecimento já vem com várias dimensões da linguagem da física excluídas, e por isso, não é 

entregue de fato para o sujeito, que saberá, em muitos dos casos, apenas uma aplicação 
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específica. Isso é como ganhar uma tesoura e pensar que ela serve apenas para cortar papéis ao 

meio, onde não há autonomia, mas apenas soluções imediatas e que foram escolhidas por outras 

pessoas, mas não pelo próprio sujeito.  

Se o conhecimento vier desconectado da imagem de mundo que o criou, a falsa inclusão 

dos sujeitos será inevitável, mesmo que algum assistencialismo aconteça nessa tentativa. O 

mesmo vale também para outros tipos de conhecimento: se acontecer de que outros tipos de 

conhecimentos sejam incluídos no currículo escolar, estes também estarão sujeitos aos 

interesses de grupos dominantes caso sejam apresentados de maneira desconectada da imagem 

de mundo que lhes dá sentido. Um exemplo é a maneira como a cultura europeia se apropria de 

criações artísticas, danças e rituais de outras culturas, utilizando-as como fonte de diversão e de 

lucro, sem conseguir perceber o propósito essencial que elas possuem na manutenção e 

preservação da vida humana, e seu significado enquanto um tipo de conhecimento que também 

valeria a pena ser compartilhado.  

Nesse sentido, a proposta de Young e colaboradores de centrar o currículo no 

conhecimento, enquanto o conhecimento for considerado como uma recontextualização ou 

adaptação dos produtos das disciplinas acadêmicas, a escola continuará favorecendo o status 

atual de nossa sociedade. Os produtos da ciência possibilitam, de fato, o desenvolvimento 

intelectual e oferecem ferramentas para olhar para o mundo, mas esse desenvolvimento ocorre 

dentro de uma seleção de significados que poderia ser outra e que esconde a imagem de mundo 

que realmente sustenta a imagem de mundo artificial que compõe os produtos da ciência. Se, 

como já argumentamos, é verdade que é a posse desse produto é uma das fontes de riqueza  e 

poder dos grupos dominantes, não nos parece que iremos diminuir as desigualdades sociais 

através da distribuição igual desse conhecimento - para que assim todos possam participar da 

corrida internacional. Embora essa competição pareça inevitável, devem haver maneiras de 

frear as consequências que ela traz para a humanidade. Porém, se iniciamos a conversa 

chamando de cultura os produtos das disciplinas acadêmicas em vez da gramática, símbolos, 

hábitos e linguagem que compõem suas práticas, estamos eliminando as possibilidades de 

renovação do mundo, nos termos de Hannah Arendt, uma vez que os produtos da ciência serão 

sempre apresentados como algo fixo - algo inevitável dada a sua separação da imagem de 

mundo que foi condição para a sua criação.  

Assim, mesmo que se descubram as melhores pedagogias para se chegar ao mesmo 

conhecimento, as exclusões e selecionamento de vozes continuarão a existir pelo simples fato 

de que o conhecimento que estará presente no currículo já conterá essas consequências. Além 

disso, se todos possuírem o mesmo conhecimento, não haverá lugar para todos porque a 
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economia já está na mão de poderosos que também possuem outros tipos de capitais. É mesmo 

nosso objetivo ter a mesma educação dos grupos dominantes para poder participar da disputa 

internacional? Desenvolver nossas capacidades cognitivas, aprender o conhecimento 

técnico/administrativo que pode servir como moeda de troca para o trabalho e analisar todos os 

nossos problemas do ponto de vista científico se sabemos que as sociedades europeias ainda 

carregam o sentimento de superioridade com relação às outras nações, ainda excluem os 

cidadãos refugiados no trabalho e na educação que lhes oferece, possuem uma grande número 

de pessoas com problemas psicológicos ocasionados pela competição entre os indivíduos no 

mundo do trabalho, e que a riqueza que eles possuem foi construída com base na exploração de 

outras nações? Queremos sim desenvolver nossas capacidades cognitivas, mas não precisamos 

fazê-lo da mesma maneira que os grupos dominantes fazem, porque elas carregam consigo 

preconceitos, desigualdades e o silenciamento de muitas vozes. Em vez disso, a própria 

educação dos grupos dominantes deveria mudar, se consideramos a responsabilidade da escola 

com a humanidade como um todo.   

Qual dever ser então o critério para a seleção de significados e qual deve ser o papel da 

escola? Hannah Arendt pode nos ajudar a voltar um passo atrás em nossas maneiras de 

interpretar a transmissão cultural por recuperar o que é essencial na contribuição das filosofias 

liberais. A ênfase na importância de se transmitir técnicas intelectuais e conhecimento 

verdadeiro reflete um anseio mais profundo presente na necessidade de conectar o passado e o 

futuro, e a esfera privada à esfera pública, de maneira a não deixar aqueles que são novos no 

mundo à sua própria sorte, mas também de não determinar dogmaticamente que tipo de sujeitos 

eles devem ser para que o mundo possa ser renovado (Arendt, 1954; Furedi, 2009). Assim, a 

educação tem um caráter essencialmente conservador - uma condição para a renovação do 

mundo. Ou seja, a transmissão cultural deve ocorrer de forma a se adequar com a função da 

escola, que para a filósofa é a possibilidade de renovar o mundo e não de transmitir 

conhecimento. É a essa necessidade de renovação do mundo  que devemos guardar para 

prosseguir o diálogo, junto com a necessidade de sua conservação, antes de interpretarmos 

apressadamente que a transmissão cultural é idêntica à transmissão de conhecimento, como 

acaba fazendo o próprio Furedi (2009), um dos principais interpretes de Hannah Arendt, ao 

seguir a argumentação de Michel Young.  
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5.3 OS SIGNIFICADOS DE ‘TRANSMISSÃO CULTURAL’ E DE ‘VOZ DOS SUJEITOS’ 

 

A partir da identificação de que a seleção de significados que acompanham o 

conhecimento é realizada principalmente de acordo com interesse de grupos dominantes, e que, 

de qualquer maneira, qualquer seleção sempre precisará ocorrer de acordo com algum 

propósito, qual deveria ser o critério de seleção desses significados? Levando em consideração 

as consequências que apontamos na seção anterior, bem como já tomando uma posição crítica 

que diz não a elas, nos parece importante pensar numa função para a escola que seja capaz de 

guiar a seleção de significados em favor da humanidade como um todo, e não apenas de alguns 

grupos. Aqui, começamos a dialogar com a pedagogia de Paulo Freire e de seus seguidores, 

uma vez que esta possui uma gramática que leva em consideração a democracia, a ética, a 

mudança social e a humanização dos homens.  

Se por um lado a preocupação com a disputa internacional existe, por outro, não 

podemos aceitar que nosso destino seja o de entrar nessa corrida. Se, obviamente, seremos 

obrigados a entrar nela porque estamos presos ao nosso tempo, isso não significa que não 

devemos resistir e criar maneiras locais de liberdade. Além disso, a escola, ao mesmo tempo 

em que mantém a conservação do mundo, também precisa possibilitar a sua renovação. Esses 

dois aspectos não podem ser mantidos nem por um currículo apenas focado na transmissão de 

conhecimento nem apenas nos interesses dos sujeitos. Sendo o conhecimento identificado ao 

produto das práticas científicas que são organizados em livros didáticos e universitários, ter 

esse conhecimento como centro sempre excluirá outras maneiras de ser e servirá para os 

propósitos com os quais aquela seleção foi realizada. Dessa maneira, focar o currículo no 

conhecimento disciplinar é escolher trabalhar em favor da continuação da sociedade que temos. 

Por outro lado, o foco do currículo nos interesses dos sujeitos e em suas práticas cotidianas, por 

não possibilitá-los o direito à transmissão cultural para além de sua própria comunidade, 

também atuará em favor da manutenção da sociedade que temos, com a diferença é que talvez 

esses sujeitos aprenderão a aceitar sua situação com alegria e aprenderão a dizer que tem 

orgulho de serem quem são - quando no fundo, sabem que nunca terão, porque até mesmo 

direitos humanos básicos lhes são negados. Mesmo as tentativas de transmitir conhecimento 

em um currículo centrado no sujeito terão esses mesmos efeitos, uma vez que o que é chamado 

de conhecimento já vem com ideologias, gostos culturais e propósitos de grupos dominantes. 

No entanto, como já mencionamos no início desta tese, precisamos encontrar uma função 

fundamental para a escola que seja capaz de cumprir com o seu papel de transmissão cultural 

e, ao mesmo tempo, de dar voz aos sujeitos. Não uma falsa voz, mas uma voz de fato.  
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Havíamos indicado que este problema educacional se funda em um problema filosófico, 

que é o da dicotomia entre conhecimento e sujeito. Este problema já foi dissolvido através da 

terapia no capítulo anterior, em que aprendemos a ver que a dicotomia entre conhecimento e 

sujeito não faz sentido quando se deseja saber qual é a função da escola, uma vez que um 

depende do outro visceralmente. Se essa dicotomia não faz mais sentido, e se agora sabemos 

que há um leque de significados que podem ser escolhidos como privilegiados no currículo, e 

que não mais precisam ser aqueles aos quais estamos acostumados, precisamos agora encontrar 

qual será o critério para a nova seleção. Este critério está, inevitavelmente, conectado a algum 

propósito que ultrapassa as práticas internas da ciência, e no caso da escola pública, estará 

conectado com a sua função na sociedade.  

É de se esperar que tal função mude com o passar do tempo e que nossas investigações 

sejam sempre autocríticas e tenham a capacidade de se renovar de acordo com o estado em que 

nossa sociedade se encontre. Nesse sentido, as funções sociais da escola podem ser muitas, 

como a de socialização, desenvolvimento pessoal e até mesmo formação para o mercado de 

trabalho. No entanto, queremos aqui discutir qual deve ser a sua função fundamental para o 

nosso tempo, que embora não defina o que é educar, constitua uma condição necessária para 

manter aquelas duas exigências mínimas, a da transmissão cultural e a da voz dos sujeitos. Essa 

função fundamental deverá ser encontrada através do diálogo entre os resultados de nossa 

terapia e as pedagogias críticas e pós-críticas, uma vez que a primeira supera a dicotomia 

apontada e a segunda é capaz de analisar as condições atuais de nossa sociedade e de propor 

pedagogias que permitam pensar em mudança social.  

Quando nos perguntamos qual é a função da escola, o que queremos, no fundo, é 

encontrar uma resposta para como interpretar a questão da renovação do mundo posta por 

Hannah Arendt, o que implicará também em escolher como interpretar o significado de 

“transmissão cultural” e de “voz do sujeito” - dois requisitos cuja importância já demonstramos. 

Estes conceitos, tal como outros, também podem ter diferentes significados de acordo com 

diferentes contextos e épocas históricas. Para interpretá-los de acordo com o nosso contexto 

atual, precisamos saber quais são as condições em que nos encontramos e o quê significará 

livrar esta sociedade de sua autodestruição. Isso nos ajudará a escolher qual é a parte da cultura 

que deveremos privilegiar na transmissão cultural - dimensão cultural da função da escola; bem 

como interpretar o que significa dar voz ao sujeito - dimensão ética da função da escola. Essas 

escolhas ainda deverão estar em acordo com a terapia que fizemos e, portanto, também 

oferecerá uma dimensão epistemológica na escolha dessa função.  
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A pedagogia crítica de Paulo Freire nos pareceu um ponto de partida lógico tanto por 

sua análise das condições de existência da sociedade que temos, como por suas sugestões para  

uma educação de responsabilidade social. Outros autores críticos, como Enrique Dussel, 

Boaventura de Sousa Santos, David Groenewald e Megan Bang também nos auxiliam nesta 

tarefa através das atualizações da pedagogia de Freire. Estes autores, ao analisarem as relações 

de dominação, em conjunto com o efeito nas subjetividades e identidades, abrem um campo de 

pensamento que contribui para a escolha da função social da escola, uma vez que podemos 

através deles tecer um diálogo com os resultados de nossa terapia para ver em que medida o 

conhecimento pode se conectar às questões sociais atuais. Comecemos por identificar as 

principais condições de existência dessa sociedade.  

Já é senso comum dizer que o sistema capitalista é o principal motor das relações de 

poder em que nos encontramos, afetando não apenas o modo como as relações econômicas 

acontecem, como o significado das relações sociais, do trabalho, das subjetividades, dos modos 

de viver. A preocupação com a competição internacional, com a produção de novos bens de 

consumo e de novos desejos do consumidor, com a acumulação de capital e com o aumento da 

riqueza nacional, tem causado, entre muitas outras coisas, a massificação, a perda da identidade, 

o aumento da desigualdade social, problemas ambientais, problemas de habitação, imigração e 

urbanização. Estes problemas existem apesar do grande avanço na produção de conhecimento, 

enquanto a maioria da população mundial não tem acesso a 10% dos benefícios que tais 

conhecimentos poderiam trazer, tais como acesso à saneamento básico e internet. Isso significa 

que o conhecimento produzido não só é direcionado para fins industriais e econômicos de 

acordo com o interesse de grupos dominantes, como até mesmo as aplicações sociais que o 

conhecimento pode ter também são direcionadas para apenas algumas partes do globo.  

O projeto de globalização, por outro lado, está também intimamente conectado com os 

interesses desses grupos, que não apenas expandem seus mercados, mas também transformam 

suas culturas locais em universais para manter seu poder, e, dessa forma, espalham seus hábitos, 

modos de pensar e de viver que são apresentados como ideais a serem alcançados. Assim define 

Boaventura de Sousa Santos a globalização:  

Proponho, pois, a seguinte definição: a globalização é o processo pelo qual 

determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo, e, ao 

fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou 

entidade rival. (1997, p. 14).  

Assim, ao mesmo tempo que a globalização trouxe algumas possibilidades, como a 

diminuição das distâncias, a facilidade na comunicação, a oportunidade de mobilidade pessoal 

e de compartilhamento de conhecimento, também contribuiu com o silenciamento de 
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localidades, com a deterioração da vida de muitas pessoas e danos ao meio ambiente, bem como 

valores individualistas e egocêntricos, perversão da solidariedade e da coletividade, por ser um 

fenômeno que privilegia uma cultura específica (Marin, 2009). Apenas poucos grupos são 

capazes de escolher os rumos da sociedade e os conteúdos da globalização, bem como de 

escolher onde e como os conhecimentos criados pela humanidade se aplicam, como é o caso 

das músicas criadas em comunidades marginalizas e que passaram a ser conhecidas 

mundialmente, sem que, no entanto, seus criadores pudessem participar dessas escolhas e nem 

de outros benefícios que a globalização poderia trazer (Santos, 1997).  

A reprodução de uma sociedade que privilegia o interesse de alguns grupos e que avança 

em uma lógica capitalista ocorre através da manutenção de hábitos e sistemas simbólicos que 

já se encontram cristalizados (mas que ao longo de nossa história nos foram ensinados), pela 

manutenção de ideais de inteligência e superioridade cultural, pela desigual distribuição de 

capital cultural, social e material. Identificar quais são esses elementos é essencial para que 

possamos pensar em outros tipos de sociedade, e para que possamos resistir aos diversos tipos 

de dominação. Para tanto, precisamos nos lembrar que a expansão neoliberal possui uma 

história.  

A ciência é uma das atividades humanas que possui uma grande contribuição na 

construção de discursos de dominação, tanto por suas aplicações indispensáveis, como por sua 

capacidade de contribuir com a geração de novas tecnologias e novos produtos de consumo, 

bem como através do discurso que a acompanha. Se por um lado, não podemos abrir mão da 

ciência, que já se tornou um patrimônio da humanidade, não podemos deixar que este 

patrimônio seja controlado de acordo com o interesse de poucos. Esse controle é possível não 

somente através de capital material e de recursos para a pesquisa que chegam apenas em 

algumas partes do mundo, mas também porque o discurso que se associa à ciência a legitima 

como superior a qualquer outro modo de conhecer e lhe dá livre acesso à outras áreas e 

atividades humanas onde outros tipos de conhecimento poderiam ser mais eficazes.  

Tal discurso é composto principalmente por pressupostos positivistas e cientificistas e 

transmitido pelos mais diversos meios, constituindo a principal imagem de ciência que se tem 

no senso comum (Santos, 1988). Acredita-se que a ciência consegue descobrir fatos sobre a 

realidade diretamente da experiência, que ela é superior e mais confiável do que à opiniões 

humanas, que existe um método científico para desvendar a realidade e que este método é 

superior e pode ser transferido para qualquer contexto investigativo, que é possível encontrar 

leis e sistemas mecânicos capazes de descrever tudo o que se queira, que a ciência possui o 

nível mais alto de racionalidade. Estes pressupostos vem acompanhados de certos tipos de 
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comportamento e hábitos que indicam se algo é científico, e portanto, confiável. Assim, para 

ser reconhecido como parte da comunidade científica, e para desfrutar do poder que esta tem, 

deve-se comportar com ar do gênio que consegue trazer todas as respostas sem ter que pensar 

muito, que é capaz de fazer deduções apenas observando diretamente a natureza, que possui um 

compromisso com a verdade pura e não demonstra comportamentos irracionais. Qualquer um 

que se comporte dessa forma consegue um pouco de poder no meio de pessoas que ignoram 

como a ciência realmente funciona.  

Todos esses pressupostos sobre a ciência e sobre como um cientista deve ser, que não 

deixam de ser verdadeiros quando vistos por uma determinada ótica, quando generalizados, 

servem para manter sua hegemonia.  Assim, o cientificismo funciona muitas vezes como ideal 

a ser seguido pelas ciências humanas, bem como influencia a estrutura de muitos outros 

discursos que querem conquistar algum espaço de poder, tais como as lógicas encontradas na 

própria escola ou em ambientes de trabalho. Além disso, o mecanicismo é parte da própria 

ideologia neoliberal (Dussel, 1995). Trata-se, portanto, de um discurso totalitário (Adorno e 

Horkheimer, 1947; Santos, 1988) que é capaz de contribuir para dar um ar de semelhança a 

tudo que é considerado bom e superior. Qualquer outra maneira de estruturar as atividades 

humanas é vista como inferior ou não desenvolvida e assim, outros tipos de racionalidade são 

facilmente considerados como irracionais.  

O discurso que acompanha a ciência foi construído a partir da revolução científica no 

século XVI, traçando fronteiras entre o senso comum, a religião e a ciência, e desafiando 

qualquer tipo de autoridade (Bernal, 1969). A mecânica newtoniana, da maneira como foi 

direcionada, contribuiu imensamente para a construção de discursos mecanicistas e para 

hegemonia da ciência através de suas aplicações na indústria. As filosofias de Bacon e 

Descartes, por sua vez, também contribuíram para a composição do discurso cientificista 

através de suas filosofias e da mudança de visão de ciência como um conhecimento em si 

mesmo sobre a realidade para a ideia de ciência que serve como ferramenta humana para a 

dominação da natureza (Santos, 1988). Nesse sentido, conhecer significa manter uma separação 

entre o homem e a natureza através da quantificação, manter um alto rigor das medições, fazer 

divisões e classificações, construir sistemas com o que for observado diretamente da natureza, 

isolar as condições iniciais, utilizar abstrações matemáticas, descrever comportamentos causais 

e oferecer explicações e previsões para os fenômenos.  

A mecânica newtoniana estava, portanto, alinhada com a situação econômica e social 

de sua época por oferecer uma visão dinâmica do universo que dava suporte ao fim do sistema 

fixo e hierárquico que era o feudalismo, contribuindo com a construção de um discurso mais 
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individualista e liberal (Bernal, 1969). Além de ter influenciado as filosofias positivistas, a 

mecânica newtoniana também contribuiu para a fundamentação do iluminismo, que é a 

principal filosofia que sustenta o liberalismo (idem) e que ajudou a justificar a necessidade de 

civilização de outros povos (e do uso da violência) (Dussel, 1995; Santos, 2007). Nesse sentido, 

podemos considerar que a influência da mecânica newtoniana na construção de discursos 

dominantes ocorreu não apenas a partir de suas possíveis aplicações na indústria, mas também 

porque possibilitou uma nova gramática que foi utilizada para olhar para o mundo de diferentes 

maneiras e que foi transferida para outras esferas da sociedade pelo caráter analógico da 

linguagem. No entanto, é importante destacar que essa gramática que foi transferida é uma 

gramática que foi construída como resultado das práticas científicas e não a gramática mesma 

dessas práticas, e por isso, criou gramáticas capazes de serem totalitaristas e de fundamentar 

qualquer experiência mesmo que não haja uma correspondência direta com o seu conteúdo. 

Voltaremos a este ponto na próxima seção.  

O discurso que acompanhou a hegemonia da ciência serviu para fortalecer a hegemonia 

dos grupos que dominam a sociedade atualmente. Nesse sentido, tanto o desenvolvimento da 

ciência como sua aplicação na indústria contribuiu para um dos fenômenos históricos que mais 

tem impacto no estado da sociedade atual, que é o colonialismo. Se por um lado, não existe 

mais aquela colonização explícita em que os colonizadores claramente dominavam terras e 

faziam escravos, apesar de que hoje em dia ainda existem colônias em sentidos mais sutis, por 

outro, para além das relações econômicas e políticas, ainda permanece uma mentalidade que 

foi criada durante tais processos e que contribui para manter processos de colonização mais 

sutis. Como afirma Santos:  

Durante os processos de criação de relações de produção capitalistas na agricultura 

colonial, por exemplo, não eram reproduzidas apenas relações de classe, mas também 

relações hierárquicas de região, cultura, língua e, principalmente, de raça. (Santos, 

2002) 

Casos de colonização moderna acontecem, por exemplo, nas áreas marginalizadas das 

cidades. Nessas regiões, como é o caso das nossas favelas brasileiras, seus moradores sentem 

vontade de ser como aqueles que estão no poder, de consumir o que eles consomem, de vestir 

o que eles vestem, não são autorizados a reconhecer suas próprias criações, não são autorizados 

a entrar em muitos lugares, possuem a chance de trabalhar apenas em determinados tipos de 

empregos, são vistos como inferiores e possuem vários de seus direitos enquanto seres humanos 

negados.  

O processo de colonização, por impor uma cultura dominante e por espalhar uma 

ideologia sobre esta, que a coloca como superior, possui não apenas as consequências explícitas 
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que já conhecemos, como, por exemplo, a destruição de culturas indígenas ou a  contribuição 

na desestabilização atual dos países, mas também contribuiu para a construção de uma 

mentalidade que atua a favor da manutenção do controle de alguns grupos sobre outros. Essa 

mentalidade que já faz parte da cultura brasileira, assim como de muitos outros países 

colonizados, nos ensinou a ver-nos como inferiores, incapazes, como em “desenvolvimento”. 

Aprendemos a querer ser como os colonizadores e assim, também aprendemos a sentir vergonha 

de nós mesmos. Por isso, como afirma Niranjana (1992), “devemos ver o discurso colonial 

como um corpo de conhecimento, modos de representação, e estratégias de poder” (p. 40, 

tradução livre), e perceber que tal discurso é composto por uma gramática que carrega maneiras 

de ver as raças, definições sobre o que é inferior, a lógica da eliminação e também sistemas 

para a inclusão e exclusão de sujeitos (Bang et al, 2014).  

Outro efeito dessa história de dominação é o da criação do “outro” (Dussel, 1995). A 

criação da ideia de Europa, seu processo de modernização e o eurocentrismo terminaram por 

gerar a negação do outro nos processos de colonização territorial e mental. Apesar de que se 

saiba que a ciência não é algo construído com a contribuição exclusiva da Europa, construiu-se 

a crença nesta ideia e na inferioridade das demais nações do globo, que são consideradas como 

possuidoras de formas menos racionais de conhecimento. A ideia do “outro”, daquele que não 

é como nós, daquele que não entendemos, daquele de quem é melhor manter distância, traz 

consigo o pressuposto de que ser é ser de uma determinada maneira ditada principalmente pela 

Europa. E, por isso, a história de colonização e de dominação do “outro” terminou por negar 

maneiras de ser justamente por concebê-las como “outras” - aquelas que não são exatamente 

como “a nossa” e por quem sentimos piedade e queremos ajudar - pensamento que sempre 

justificou a violência contra outros povos. Assim, o “outro” terminou quase por ser considerado 

“não humano” - ou pelo menos, não o mesmo tipo de ser humano. Assim descreve Meneses 

(2016) as invenções ideológicas que acompanharam o projeto universalista que acompanhou o 

colonialismo:  

Uma das principais transformações ditadas por este projeto universalista no espaço 

colonial, ocorreu através da invenção do arcaico, do bárbaro, forma elegante 

encontrada pelas metrópoles coloniais para justificar a imposição da necessidade de 

progresso, enquanto se mapeava e localizava o estádio supremo, universal, do 

desenvolvimento - a civilização ocidental. (p. 30) 

Para além destes efeitos, a influência da ideologia dominante também atinge fortemente 

a educação e as políticas sociais. A combinação das necessidades econômicas com a nova 

direita possui como objetivo a competição internacional, e portanto, também educacional, e não 

a do bem estar da humanidade como um todo (Apple, 1993). Nesse sentido, o discurso que 

defende os interesses de grupos dominantes também será o que comporá a cultura a ser 
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transmitida na escola, não apenas pela formação técnica e direcionada para mercado, mas 

também pela filosofia que organiza o conteúdo, pela ideologia que organiza as práticas 

escolares e os sistemas de avaliação, assim como as maneiras de ser e os valores que separam 

o que é superior do que é inferior. Obviamente, na escola existem outras influências à sua 

estruturação, que nem sempre correspondem aos interesses dos grupos dominantes, mas às 

formas de resistência criadas localmente. No entanto, estamos focando na grande influência do 

discurso de grupos dominantes que contribui significativamente para a manutenção do status 

quo atual, que possui como valores principais a privatização, a centralização e a diferenciação, 

um estado fraco, livre mercado e competitividade (Idem).  

Dadas as condições gramaticais em que a ideologia atual se funda, a educação precisa, 

portanto, oferecer oportunidades para que outras gramáticas sejam possíveis. A gramática da 

ciência, da maneira como está apresentada nos livros didáticos, não é capaz de oferecer tais 

oportunidades por estar organizada e baseada nos mesmos pressupostos nos quais a estrutura 

de nossa sociedade se sustenta. Nesse sentido, Santos (1988) defende que a descolonização das 

mentes é uma condição fundamental para a democratização, e que nesta tarefa desafiar a 

hegemonia da ciência constitui um passo essencial. Para ele, não se deve fazer diferenciação 

entre ciências naturais e ciências sociais, e nem distinção hierárquica entre conhecimento 

científico e conhecimento do senso comum. Além disso, Sousa coloca ainda a imaginação como 

fundamento da transformação social.  

 Outra condição para a transformação social é a superação do mito da dicotomia entre 

universalismo e relativismo, como defendem Dussel (1995) e Santos (1988). Estes autores 

defendem a necessidade de um diálogo que não seja fundamentado no otimismo racionalista e 

no universalismo abstrato, mas que também não caia no relativismo, sendo, portanto, um 

diálogo que ocorre entre diferentes racionalidades. Para isso, Sousa aponta para a necessidade 

de criação de universais que sejam compostos por diferentes vozes, assim como pela 

valorização e uso das epistemologias do sul (Santos, 1997; 2016). Os grupos dominantes 

precisam reconhecer que há conhecimento legítimos não dominantes que, justamente por terem 

estado às margens do que é aceito como valioso puderam construir outras maneiras de ser e 

viver que não podem ser pensadas dentro da ideologia e cultura dominante, e que por isso, 

podem contribuir para uma complementaridade entre as culturas. Nesse sentido, supomos que 

a escola de responsabilidade social, embora não seja responsável pela soluções dos problemas 

atuais, precisa ser compatível com o multiculturalismo, com as diferenças e com os diferentes 

tipos de conhecimento (Biesta, 2005; Dussel, 1995). 
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Paulo Freire foi um dos educadores que reconheceu a colonização mental gerada nos 

processos de dominação. Baseando-se na história de colonização brasileira e nos efeitos que 

ainda persistem nos dias atuais, Freire propôs uma pedagogia, a Pedagogia do Oprimido (1968), 

que fosse voltada para a humanização dos homens. Ele constatou a vontade do brasileiro de 

imitar os colonizadores, de ter aquilo que eles tem e a vergonha que sentem de si mesmos 

refletidas na educação que parece trazer conhecimentos miraculosos, na fala de pessoas que 

querem se mostrar eruditas e que não constroem diálogos verdadeiros, mas apenas comunicam. 

Como afirma Freire: “Para dominar, o dominador não tem outro caminho senão negar às massas 

populares a práxis verdadeira. Negar-lhes o direito de dizer sua palavra, de pensar certo” (p. 71, 

1968). Mas ele também constatou que essa liberdade deveria ocorrer para os próprios 

dominadores, uma vez que estes, obcecados por sua vontade de ter mais e de satisfazer os 

padrões criados por eles mesmos, terminam por eliminar as possibilidades de criação livre 

dentro de suas próprias subjetividades.  

Freire teceu críticas à lógica do liberalismo que valoriza a autonomia e a criatividade, 

mas o fez de uma maneira que direciona o significado desses conceitos de acordo com 

pressupostos de liberdade individualista e de conquista de benefícios e desejos individuais. 

Assim, mesmo uma formação que priorize a autonomia e o pensamento crítico podem, no 

fundo, não servir para pensar outros tipos de sociedade, mas para confirmar e reproduzir as 

condições atuais desta. Para Freire é necessário que a crítica seja uma reflexão permanente 

sobre a realidade e que esta se conecte à possibilidade de atuação sobre o mundo de maneira 

que os sujeitos sejam donos dessa ação. Para que os sujeitos sejam donos de suas ações, não 

basta que suas condições econômicas, políticas e sociais mudem, mas também que todos 

possam ser humanizados ao reconhecer-se também como produtores de cultura. Para isso, o 

direito de dizer sua palavra é uma requisito fundamental de qualquer educação que é ética:  

Com a palavra, o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume 

conscientemente sua essencial condição humana. E o método que lhe propicia essa 

aprendizagem comensura-se ao homem todo, e seus princípios fundam toda 

pedagogia, desde a alfabetização até os mais altos níveis de labor universitário. (p. 7, 

1969)  

O direito de dizer a própria palavra, que é a condição para a humanização dos homens, 

é um requisito ético mínimo para uma educação que tem um compromisso com a mudança 

social. Este requisito é o mínimo possível para começar um diálogo de maneira que não se 

roube a liberdade do outro, sendo portanto, uma crença profunda na capacidade de todos de 

também saber e de também criar. Freire propôs que uma tal pedagogia se baseie no diálogo e 

no contexto cultural e histórico no qual os educandos se inserem, para que os educandos possam 
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ler o mundo em que estão, reconhecer-se também como capazes de alterá-lo e construir suas 

próprias leituras em dialética com a realidade.  

A pedagogia de Freire foi aplicada em práticas de alfabetização, em que o ensino de 

uma linguagem ao se conectar às experiências dos educandos lhes permite formar as palavras 

de maneira crítica e autônoma, uma vez que são formadas em conexão com usos concretos. Se 

olharmos para esta dimensão de sua pedagogia a partir da terapia que fizemos, nos parece 

bastante razoável que o ensino de uma linguagem que ocorre de maneira ética deva se conectar 

às experiências dos educandos, uma vez que a linguagem e os significados que ela traz são 

dependentes de atividades humanas. No entanto, essa mesma pedagogia quando aplicada ao 

ensino de disciplinas acadêmicas, como as ciências naturais, tem causado as dicotomias 

apresentadas no início desta tese. Isso ocorreu porque, como também já mencionamos, há uma 

confusão entre linguagem e conhecimento nas adaptações que são feitas dessa pedagogia. Isso 

nos leva a concluir que uma educação que satisfaça essa condição ética mínima de Freire deve 

encontrar o que significa a práxis para o caso das ciências, tendo em vista que a linguagem da 

ciência não é identificada aos seus produtos e que não podemos tratá-los tal como Freire tratou 

a alfabetização na língua portuguesa, uma vez que esta está conectada à práticas que o sujeito 

já conhece, enquanto que a linguagem científica constitui um certo tipo de extensão da 

linguagem natural e é capaz de oferecer experiências gramaticalmente diferentes.   

Como vimos na terapia do capítulo anterior, a experiência é qualitativamente diferente 

se esta tiver uma diferença gramatical, conectada, portanto, a uma imagem de mundo. Da 

mesma maneira, a necessidade de mudança social é também gramatical, na medida em que é 

por meio de gramáticas tais como as que apresentamos nesta seção que se mantém o poder 

sobre grupos oprimidos. Assim, é preciso que se possa pensar a ciência de maneiras diferentes, 

que se possa pensa-la e organizá-la a partir de diferentes filosofias, que se possa saber seus 

limites “por dentro” e não apenas a partir de comunicados que vem de seus meta-estudos, é 

preciso saber os propósitos para os quais o mecanicismo serve e como este surgiu de práticas 

humanas - para que este não seja considerado como um produto milagroso que a tudo se aplica, 

e para que se abram espaços para que diferentes tipos de subjetividades também possam fazer 

ciência e direcioná-la para interesses comuns dos homens. Apenas oferecer aos grupos 

dominados um conhecimento que já está direcionado ao interesse dos grupos dominantes, 

permitindo-lhes somente fazer aplicações locais, não será suficiente para a libertação dos 

homens, uma vez que o nível mais profundo de dominação é gramatical - está no domínio que 

grupos dominantes possuem sobre como se deve pensar e agir.  
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Todas essas considerações a respeito do estado atual de nossa sociedade e das 

consequências geradas após processos de dominação, bem como as condições que precisariam 

ser satisfeitas para que se possa pensar em uma sociedade diferente, nos levam a significados 

bastante particulares para “voz do sujeito” e “transmissão cultural”. Para o significado de “voz 

do sujeito”, gostaríamos ainda de considerar a recente literatura em pedagogia crítica do lugar, 

porque esta nos fornece um último elemento para pensar o objetivo da escola em associação 

com a localização histórica e cultural dos sujeitos. Gruenewald (2014), um dos expoentes desta 

pedagogia, defende que a Educação precisa tanto questionar os pressupostos dessa sociedade 

como também possuir uma ligação direta  com a localidade dos educandos:  

Pedagogias baseadas em lugares são necessárias para que a educação dos cidadãos 

tenha uma influência direta no bem estar de lugares sociais e ecológicos em que as 

pessoas de fato habitam. Pedagogias críticas são necessárias para desafiar 

pressupostos, práticas e efeitos naturalizados na cultura dominante e na educação 

convencional. Os principais pressupostos são os de que a educação deveria apoiar a 

competição individualista e nacionalista da economia global e que uma competição 

educacional entre vencedores e perdedores age de acordo com os melhores interesses 

da vida pública e de uma sociedade diversa. (Gruenewald, 2014, p. 3) 

Na pedagogia crítica do lugar, a escola deve trabalhar para cumprir dois grandes 

propósitos. O primeiro é o da descolonização do imaginário, que é a identificação e eliminação 

de maneiras de pensar que são responsáveis pela exploração das pessoas e dos lugares. O 

segundo propósito é o da rehabitação dos lugares, o que significa recuperar os lugares em que 

as pessoas realmente habitam através de sua recriação e da construção de maneiras de se viver 

bem neles (Gruenewald, 2003). Assim, considerar o lugar de onde os sujeitos falam significa 

também considerar quem eles são e quais conhecimentos eles trazem, conhecimentos estes 

possibilitados pelas condições históricas e culturais em que eles se encontram e que por serem 

únicas, também possuem diferentes formas de conhecer e de viver. Assim, qualquer educação 

que seja minimamente ética deve levar em consideração que os sujeitos devem poder tomar 

posse dos patrimônios que a humanidade produziu de maneira que seja compatível com as 

identidades que eles possuem em relação aos lugares em que habitam, e para isso, o espaço para 

diferentes maneiras de agir e imaginar deve existir para que se possa dizer que o conhecimento 

é, de fato, compartilhado pelos sujeitos. É nesse sentido que queremos defender o significado 

de “dar voz ao sujeito”, um significado que está de acordo com uma necessidade que é urgente 

em nosso tempo - a de que ninguém seja desumanizado.  

O significado de transmissão cultural, por sua vez, deverá envolver um significado de 

cultura que não pode ser aquele que corresponde aos produtos das instituições, mas deve possuir 

um significado que toque na essência das experiências, tanto de pensamento como de atividades 

humanas, e que seja capaz de superar a dicotomia entre conhecimento e sujeito. Essas 
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características são necessárias para que possamos pensar qual é a parte da cultura que devemos 

selecionar para que a escola ofereça oportunidades de mudar a qualidade das experiências 

mesmas, e não apenas os discursos sobre elas, e assim, também ofereça oportunidades de 

autoformação e o direito de dizer a própria palavra, no sentido de Freire. Para tanto, a maneira 

como Santos define cultura nos parece interessante: “um fenômeno associado com repertórios 

de sentido ou de significado partilhados por membros de uma sociedade” (2002, p. 4 e 5), que, 

após a terapia, podemos considerar como sendo as gramáticas que foram criadas pela 

humanidade para ver e pensar o mundo de uma certa maneira de acordo com certos propósitos. 

Isso significa que a nossa atenção ao falar em transmissão cultural deve estar não nos produtos 

das instituições, mas nas gramáticas que elas criaram para atuar no mundo.  

Este conceito de cultura é estratégico para possibilitar a formação de identidades e dar 

espaço à diferença. Tal significado de cultura irá exigir que também existam alguns critérios 

epistemológicos a serem cumpridos, ao lado do critério ético, para que a liberdade do educando 

seja possível não apenas de maneira aparente, mas também no nível gramatical das práticas 

educativas, que precisarão garantir significados de autonomia e criticidade compatíveis com a 

mudança social e com as diferentes maneiras de se criar conhecimento - o que revela a dimensão 

epistemológica da libertação dos homens. Isso significa que, se considerarmos o resultado de 

nossa terapia, em que observamos que as subjetividades possuem um lugar em um nível 

gramatical, o conhecimento que estará presente no currículo deve, portanto, ser historicizado e 

subjetificado. Em outras palavras, o conhecimento deve ser visto como em movimento e como 

conectado às práticas humanas.  

Nesse sentido, cabe, portanto, à escola ensinar nada além daquilo que nós seres humanos 

sabemos. As gramáticas que a humanidade construiu são aquilo que de mais profundo sabemos 

- constituem aquilo em que nos assentamos para articular nossas experiências, para criar 

maneiras de viver e de estar no mundo. Em outras palavras, a única certeza que temos é a das 

maneiras que criamos para agir e estar no mundo. Os discursos que criamos posteriormente 

após seguir tais gramáticas, ou o controle que fazemos delas, são frutos da vontade de alguns, 

que as seguem da maneira que mais lhe convém de acordo com seus interesses e objetivos. As 

soluções e ideias que surgem a partir das maneiras que escolhemos seguir os jogos de linguagem 

que criamos servem para os contextos para os quais tais ideias surgiram, e não nos cabe dizer 

como outros devem seguir os mesmos jogos de linguagem em outros contextos, em outras 

épocas históricas e em outras condições.  

Quando em vez de ensinar o próprio jogo de linguagem que estamos seguindo, optamos 

por ensinar uma maneira particular de segui-los, ou uma ideia particular que dele surgiu, 
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optamos também por ensinar mais do que nós mesmos sabemos, porque criamos a ilusão de 

que as ideias que temos dentro de determinado jogo podem se desconectar deste e atingirem a 

verdade das coisas, quando, no fundo, são ideias que surgiram das ferramentas que criamos 

para nos conectar ao mundo. Para que sejamos lembrados deste fato, a atividade terapêutica dos 

conceitos, embora não traga nada de novo por ser uma atividade descritiva, nos ajuda a lembrar 

que o conhecimento que parece possuir um aspecto miraculoso e desconectado dos seres 

humanos é expresso em uma linguagem, com palavras, conceitos e símbolos que nós, seres 

humanos, criamos. Portanto, querer transmiti-lo sem indicar a sua essência gramatical e humana 

é pretender transmitir mais do que nós mesmos sabemos. Revelar a natureza humana e 

gramatical das nossas descobertas possui um caráter ético profundo, pois isso dá acesso 

transparente à natureza humana e convencional de nossas práticas e evita que nossas ideias 

pareçam miraculosas, e assim, evita também que elas sejam usadas para a dominação. Assim, 

reificar às proposições que expressam o conhecimento é esquecer da natureza humana da 

linguagem, é esquecer que elas são parte de uma imagem de mundo.  

Nesse sentido, devemos dar grande importância à atividade de encontrar as linguagens 

criadas, em vez do que foi consagrado como significado privilegiado de uma cultura, pois assim 

temos acesso à seus pontos de referência e não apenas aos seus produtos. Isso é válido tanto 

para o conhecimento científico como para outros tipos de conhecimento. Qualquer 

compartilhamento de conhecimento, seja esse ocidental ou não, será feito de maneira dogmática 

se não houver acesso às gramáticas que os criaram. Essa é uma condição ética que, embora não 

garanta a mudança social e muito menos que os diferentes tipos de conhecimento deixem de ser 

controlados por alguns grupos, garantirá aos novos no mundo o acesso à tudo o que temos.  

A possibilidade de libertação do imaginário dos homens, e até mesmo de libertação 

material, social e política, passa, inevitavelmente, pela possibilidade de compartilhar as 

gramáticas que a humanidade produziu, que, para nós, constituem os bens comuns mais 

profundos da humanidade. Esse compartilhamento possibilita que cada um possa estar munido 

das ferramentas possíveis para se defender, para ter a clara consciência de quando estão sendo 

controlados, para decidir quando devem se deixar controlar e quando devem resistir, uma vez 

que tal acesso atinge o lugar onde “nossa pá se entorta” (IF, 196). Em outras palavras, 

consideramos que é direito de cada um que chega a este mundo compartilhar as gramáticas que 

criamos para agir e estar no mundo. É assim que interpretamos o caráter conservador da 

educação, que é a condição mínima para colocar novos seres humanos no mundo de maneira 

justa.  
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Não podemos, portanto, identificar os bens comuns da humanidade aos produtos das 

instituições de conhecimento, muito menos com os significados que lhes são conectados e 

transmitidos nos livros didáticos, mas às maneiras de olhar para o mundo que foram criadas por 

todos os povos e que abrem um campo de ação e de pensamento que podem ser seguidos de 

diferentes maneiras. Em outras palavras, são as gramáticas criadas por diferentes povos, e os 

propósitos a que elas podem servir, aquilo que importa para os novos que chegam a este mundo, 

e não os significados que cada povo resolveu valorizar ao seguir e controlar as gramáticas 

criadas.  

 

5.4 A RESPONSABILIDADE DA ESCOLA NA DESCOLONIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Nesta seção finalizamos o diálogo entre a terapia de conhecimento e as diferentes 

filosofias da educação defendendo uma função específica para a escola. Esta função está 

fundamentada nas condições de existência de nossa sociedade, nos significados de ‘transmissão 

cultural’ e de ‘voz do sujeito’ e nos critérios ético-epistemológicos que defendemos na seção 

anterior.  

Em primeiro lugar, queremos defender que a escola não deve se responsabilizar pela 

solução total de problemas sociais. Essa nossa defesa implica em não fazer da escola a 

responsável pela emancipação dos homens, por sua libertação, por sua conscientização, por sua 

autodeterminação, nem por nada que faça algo por eles e em nome deles. Uma educação que é 

ética, por mais que saibamos a necessidade de descolonização das mentes, da luta pela 

democracia e pelo bem estar social, não deve impor maneiras de ser e não deve escolher pelo 

indivíduo pelo que ele irá lutar.  

Para que possamos ser convencidos dessa impossibilidade, basta que nos lembremos da 

necessária conexão entre as gramáticas que criamos e as condições nas quais nos encontramos, 

que estão intimamente conectadas com a forma que aprendemos a viver dentro das 

possibilidades que temos. Assim, uma mudança gramatical envolve mudanças em formas de 

viver, na forma como temos nossas experiências - algo que não pode ocorrer apenas a partir de 

experiências isoladas dentro da escola. Isso significa, portanto, que uma mudança de gramática 

das atividades que se faz e das maneiras de viver não depende apenas de uma mudança de 

pensamento, mas também das condições materiais, sociais e culturais em que se vive. Isso 

significa também que a escola pode, no máximo, oferecer simulacros de novas experiências, 

apontar caminhos e oferecer ferramentas gramaticais que podem ser utilizadas no contexto real 
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de vida em sociedade, cujos usos serão imprevisíveis. No entanto, as maneiras de seguir a 

gramática em que nos encontramos podem ser influenciadas pelo conhecimento de outras 

gramáticas (caráter analógico), o que nos permitirá agir nos momentos em que nossas condições 

históricas e culturais nos permitirem. 

Por isso, qualquer tentativa de universalizar um objetivo para a educação que fale pelos 

sujeitos, mesmo que o objetivo seja escolher por ele que ele deve falar e participar, é uma 

maneira de, mais uma vez, silenciar as vozes e de não valorizar a capacidade dos indivíduos de 

decidir utilizando as ferramentas que lhes parece cabíveis, incluindo aquelas das culturas de 

resistência em que vivem e que constituem uma tradição de habitação de seus lugares 

transmitida de geração em geração, que, enquanto tais, constituem também bens comuns que 

ensinam maneiras diferentes de estar no mundo (Bowers, 2008).  

A ideia de que a escola deve formar sujeitos capazes de pensar através de uma 

racionalidade pura, capaz de fazê-los se posicionarem de maneira externa a qualquer gramática 

e fazer análises “de fora” é uma ilusão encontrada nas próprias pedagogias críticas (Idem), que, 

para nós, ocorre por uma falta de diálogo com a natureza linguística do conhecimento e das 

práticas humanas. Da mesma maneira, imaginar que esse pensar racional puro é o que libertará 

os homens de suas situação de opressão, uma ideia originada no iluminismo e, portanto, uma 

escolha do que significa ‘liberdade’ de uma única cultura, é desrespeitar a possibilidade de cada 

pessoa definir para si o que é liberdade - algo que dificilmente pode ser definido universalmente, 

mas de acordo com o momento histórico e cultural no qual cada um se encontra preso ao mundo. 

Nesse sentido, o reconhecimento e respeito por nossa conexão com as formas que criamos para 

viver e com as atividades que criamos com diferentes propósitos é um requisito para o não 

silenciamento das vozes. É este reconhecimento que nos leva a enxergar a identidade dos 

sujeitos enquanto pertencentes a determinadas comunidades, bem como sua capacidade única 

de gerar conhecimento, uma vez que este terá acesso à gramáticas diferentes por ter tido 

experiências qualitativamente diferentes.  

Não colocar o conhecimento acadêmico, ou qualquer outro tipo de conhecimento, como 

objetivo final da aprendizagem, em que tais conhecimentos passem a constituir respostas 

corretas ou erradas de maneira geral, sem conexão com um contexto, é um respeito radical à 

outras formas de conhecer. A tentativa de mudança conceitual, da qual falamos no início desta 

tese, na medida em que tenta substituir os conceitos do cotidiano pelos científicos, ou de fazer 

uma continuidade entre aqueles e estes, é uma confusão a respeito da natureza do conhecimento. 

O conhecimento cotidiano, assim como o conhecimento científico, possui um direito de existir 

em si mesmos, uma vez que foram criados com propósitos diferentes e conectados à diferentes 
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jogos de linguagem. Continuar imaginando uma espécie de evolução da razão na escola é 

incompatível com o respeito à outras formas de conhecer, necessárias não apenas para o 

“outro”, mas para qualquer ser humano, uma vez que não se vive apenas de pensamento 

científico. Todo e qualquer ser humano requer diferentes formas de conhecimento para estar no 

mundo.  

Isso não implica, por outro lado, que não se deva conectar o que se ensina na escola com 

aquilo que o sujeito já sabe. Ao contrário, isso deve ser feito. No entanto, não com o intuito de 

substituição, mas simplesmente porque a gramática da qual alguém fala é seu ponto de 

referência, a partir do qual ele pode caminhar para outras gramáticas e também encontrar seu 

caminho de volta. Nesse sentido, a importância da escola está justamente na possibilidade de 

ter experiências gramaticalmente diferentes (até mesmo de gramáticas positivistas) daquelas 

que os sujeitos podem ter em seus cotidianos, o que não significa que haja uma evolução, mas 

sim uma expansão das gramáticas conhecidas. Por isso, o acesso direto à gramática da ciência, 

em vez de apenas suas teorias formalizadas (como se fossem gramáticas das práticas), é 

essencial para que a escola ofereça oportunidades de novas experiências.  

Em segundo lugar, queremos também defender que a escola tem uma responsabilidade 

parcial na solução dos problemas sociais, uma vez que eles também possuem uma dimensão 

gramatical. Se é a dominação das gramáticas para determinados fins que implica na dominação 

das formas de pensar e na determinação das aplicações do conhecimento, não podemos ter uma 

educação que continue oferecendo apenas as mesmas gramáticas em que os processos de 

dominação estão baseados. Uma escola que mantém a transmissão de um conhecimento que já 

foi previamente selecionado para os fins de grupos dominantes não é capaz de oferecer 

oportunidades de renovação do mundo, mas apenas de adaptação a este. Uma educação ética 

não implica, portanto, em uma educação neutra, mas em uma educação que faz uma escolha de 

significados que é compatível com a possibilidade de libertação de todos. Nesse sentido, 

devemos fazer uma escolha por oferecer a possibilidade de pensar outros tipos de sociedade e 

ferramentas que possibilitem a autodeterminação dos sujeitos, que os possibilitem encontrar 

por si mesmos sua posição no mundo e que decidam por suas maneiras de estar e agir nele, 

dentro de suas possibilidades. Como afirma Meneses: “A (re)conquista do poder de narrar a 

própria história - e, portanto, de construir a sua imagem, a sua identidade, de recuperar e assumir 

uma diversidade de saberes - constitui-se - como um dos alicerces do processo de 

descolonização” (2016, p. 35). 

Levando em consideração que as gramáticas que constituem o pano de fundo no qual os 

diferentes tipos de conhecimento se sustentam, e que estas não são transmitidas culturalmente 
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por nenhum meio - a não ser por historiadores - consideramos que é dever da escola 

compartilhá-las com as novas gerações. A essa tarefa chamamos de descolonização do 

conhecimento, que é uma tarefa particular da escola, embora necessite estar em sintonia com 

o que se faz nas universidades, como defende Santos (2007). Em outras palavras, a escola deve 

fazer com que o conhecimento que está nas mãos de alguns grupos seja visto em contraste com 

a imagem de mundo que o criou, para que assim ele seja desmistificado e possa ser, de fato, 

compartilhado por todos. É também descolonização do conhecimento porque o acesso à sua 

gramática, como vimos no capítulo anterior, é o lugar que permite ao sujeito deixar sua marca 

e construir sua própria maneira de pensar cientificamente - tal como cada cientista possui um 

estilo. Isso se dá pela possibilidade de combinar as experiências e as diferentes dimensões da 

gramática de inúmeras maneiras.  

Embora alguns grupos continuem a controlar as aplicações de alguns tipos de 

conhecimento, tendo em vista que a escola não será capaz de mudar, sozinha, as relações de 

poder existentes, o acesso à gramática mesma que deu origem ao que se chama conhecimento 

fará com que cada sujeito perceba o controle que se faz dos significados e, assim, que possa 

resistir utilizando a própria gramática da ciência. Em outras palavras, um sujeito que seguiu por 

si mesmo os jogos de linguagem da ciência e que construiu seu próprio estilo de pensamento 

científico é capaz de perceber que a maneira de apresentar a ciência, que é em grande parte 

responsável pelo poder de alguns grupos, é apenas uma das formas possíveis. Dessa maneira, 

apesar de que o conhecimento seja ainda controlado por alguns grupos, este não estará mais 

colonizado, pois passará a pertencer à humanidade pelo compartilhamento de sua gramática - o 

que também será condição para a construção de novos conhecimentos, uma vez que é apenas 

através da inserção de si mesmo que se pode criar. Se somos diferentes, com diferentes 

identidades, culturas e gramáticas, também seguiremos a gramática da ciência de maneiras 

diferentes.  

A descolonização do conhecimento é um requisito para que os novos sujeitos que 

chegam a este mundo também se sintam produtores da cultura, e não apenas expectadores - 

como defendeu Paulo Freire (1968/2005). Quando se tem acesso aos produtos das nossas 

diferentes práticas, não há o que mudar e nem o que produzir, para além de aplicar os 

conhecimentos que já estão estabelecidos. No entanto, o acesso aos jogos de linguagem que dão 

espírito a tais conhecimentos é criador, porque suas gramáticas não se fecham em uma 

proposição que revela algo verdadeiro sobre o mundo, mas abrem regiões do pensamento e da 

ação em que se pode seguir para muitos lugares, onde se pode criar e se pode formar a gramática 

de maneira que ressoe melhor com o que aspiramos. 
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Atualmente, o que se chama de descolonização do conhecimento ou do saber tem mais 

o sentido de redirecionar as aplicações que são controladas por alguns grupos para os interesses 

de grupos não dominantes (Meneses, 2016). Ou ainda, tem-se a ideia de que deve-se incluir os 

tipos de conhecimento de diferentes culturas nas escolas e nas universidades (Santos, 2007), 

uma ideia que entende a transmissão cultural como uma disputa entre culturas, e portanto, entre 

os diferentes tipos de conhecimento que produziram. No entanto, o que estamos defendendo 

aqui serve para qualquer tipo de conhecimento, não apenas para o científico. A possibilidade 

de descolonização do conhecimento não está, para nós, na possibilidade de excluir o 

conhecimento da ciência e colocar outros em seu lugar ou ao seu lado, mas na possibilidade de 

possuí-lo de maneira livre, que nos permita, de fato, utilizá-lo da nossa maneira e que 

compartilhemos também de sua gramática.  

Embora a ciência tenha sido dominada pela Europa, sua gramática é, em essência, uma 

atividade que atende à nossa necessidade de inteligibilidade da natureza - uma necessidade 

encontrada em todas as culturas de uma forma ou de outra. A dança, por outro lado, também 

constitui um tipo de atividade que possui outros propósitos, o de expressão corporal. Tanto a 

gramática da ciência como a gramática da dança podem ser direcionadas após o momento de 

sua criação, de acordo com os interesses de diferentes grupos. Assim, a ciência pôde ser 

direcionada para interesses econômicos de alguns grupos, assim como a dança construída em 

diferentes culturas também pôde ser direcionada para o entretenimento e para o consumo, 

embora ainda continue servindo para formas de expressão não hegemônicas em locais onde o 

controle não consegue chegar - como é o caso do samba e do funk em nossas periferias, que 

internacionalmente são muitas vezes apenas objetos de consumo, mas que para nós são uma 

forma de continuar vivendo e de interpretar a vidas que levamos - uma gramática que se 

acessada poderia contribuir com a própria maneira de viver dos grupos dominantes.  

Tanto no caso da ciência já direcionada para a indústria, como no da dança direcionada 

para o consumo e entretenimento, não há acesso às gramáticas. Há, sim, acesso a uma versão 

controlada dela, e que, como tal, não é capaz de permitir diferentes maneiras de estar e de se 

posicionar no mundo, mesmo para aqueles que controlam o conhecimento. As danças latinas, 

por exemplo, que poderiam oferecer aos europeus uma oportunidade de interpretar o mundo e 

a si mesmos, de se sentir mais à vontade para expressar suas emoções e de não se preocupar 

com o olhar do outro, quando recebida já em forma de espetáculo e de entretenimento, passa a 

ser interpretada a partir de outras gramáticas, da gramática de outras danças que eles conhecem, 

transformando-as em mais uma fonte de competição técnica e de opressão dos sentimentos 

humanos “vulgares”.  Assim, eles não podem, de fato, se apropriar delas, mas de uma versão 
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controlada que não as reconhece como forma de conhecimento. Ter acesso à gramática mesma 

dessas danças poderia servir à formação de valores como o do respeito ao outro, do diálogo, da 

companhia, da solidariedade e de outras maneiras de interpretar a vida que foram originadas 

nas culturas latinas.  

O mesmo raciocínio podemos aplicar à ciência que chega controlada em outras nações, 

mas que também é transmitida já controlada no próprio norte global. A falta de acesso à 

gramática da ciência não é capaz de mudar fundamentalmente as experiências de quem a 

aprende, uma vez que se tem acesso à uma versão controlada dela, que já vem com regras claras 

de como se deve aplicá-la. Tais regras são constituídas pelas ideologias e modos de ser que a 

acompanham, pelos exemplos que divulgam modos de ser específicos, pelos discursos que 

transmitem crenças específicas sobre a ciência. Além disso, o mito de que a ciência é uma 

construção europeia contribuiu para expandir seu poder sobre outros territórios, mas o que é 

europeu não é a criação da ciência, mas sim o direcionamento de sua gramática para os seus 

interesses.  

O que é importante, no entanto, na criação da ciência é o campo de visão que esta abre 

para agir e pensar o mundo. Este campo, porém, não é dado pelas teorias formalizadas ou por 

aquilo que está presente nos livros didáticos como constituindo o conhecimento, mas pela 

própria gramática que encontramos nas práticas dos científicas - aquilo do qual nem os próprios 

cientistas podem escapar. Mesmo que essa gramática mesma tenha sido criada já em conexão 

com interesses particulares de certos grupos, a possibilidade de extrair a gramática e utilizá-la 

como fonte analógica significa também a possibilidade de voltar ao início do jogo e jogá-lo de 

maneira diferente, ou de pelo menos saber que é possível jogá-lo de maneira diferente.  

 Se tomarmos por exemplo o caso do lançamento oblíquo, exemplo comum dos livros 

didáticos, utilizado para prever a trajetória de projéteis, que se associa com a trajetória de balas 

de canhões e outras armas utilizadas em guerras, e voltarmos ao momento de criação da 

mecânica clássica, vemos que esta trajetória foi utilizada para conectar os movimentos celestes 

aos terrestres, criando assim uma nova conexão interna que nos permite dar sentido ao mundo 

de uma maneira particular. Essa maneira de olhar o mundo abre um campo vasto de 

pensamento, que pode ser direcionado de diferentes maneiras, como foi o caso de que a Europa 

o direcionou para construir máquinas em grande escala e para justificar a dominação do restante 

do mundo, ou para divulgar a ideia de que a ciência é capaz de prever e descrever os fenômenos 

que ocorrem por toda parte. No entanto, se retirarmos deste exemplo apenas a gramática que 

ele traz, ou seja, apenas a posição em que devemos estar para participar do jogo de linguagem 

criado por Newton para conectar os céus e a terra, teremos acesso ao ponto de referência daquela 
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aplicação em situações de guerra, e assim, saberemos que se trata de uma maneira entre as 

várias possíveis de se seguir aquela gramática. Nesse sentido, embora possa-se dizer que as 

gramáticas foram criadas em condições sociais e culturais específicas, enquanto gramáticas, 

elas podem se autonomizar de tais culturas se a pudermos ver como linguagens e posições que 

podemos tomar no mundo para estabelecer conexões internas e agir sobre ele.  

Naturalmente, calcular a trajetória de um objeto em lançamento oblíquo é também um 

jogo de linguagem. No entanto, este é um jogo de linguagem criado para um propósito, que  

torna-se obscuro quando se tem a ideia de conhecimento puro. Agora, em vez deste jogo de 

linguagem, podemos escolher outro que se conecta mais especificamente com a imagem de 

mundo da física, que me possibilita um ‘ver o mundo como’. Quando nos concentramos em 

calcular uma trajetória aplicando determinadas técnicas e regras para tal fim, estamos 

aprendendo uma gramática mas esta não toca a região da gramática necessária para formar a 

imagem de mundo que dá sustentação à mecânica. Isso não significa que este tipo de jogo de 

linguagem não possa estar presente, mas se o objetivo é formar uma imagem de mundo, é mais 

interessante priorizar o jogo de linguagem de conexão entre os céus e a terra e utilizar o 

lançamento oblíquo como meio para ver tal conexão. Neste mesmo jogo podem haver os 

cálculos de previsão de trajetórias, por exemplo, mas sua função é diferente dentro do jogo de 

linguagem e, ainda assim, terá a contribuição no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. O 

mesmo podemos fazer para os diferentes jogos de linguagem da mecânica clássica, procurando 

que os educandos tenham acesso àqueles que ofereçam experiências qualitativamente diferentes 

com o mundo, sem que se dite como se deve fazer, mas que cada um tenha a oportunidade de 

ver por si mesmo a necessidade de uma determinada afirmação. Essa necessidade existe sempre 

dentro de um jogo de linguagem. Não basta, por exemplo, saber que a geometria deve ser 

utilizada pela ciência de determinada forma, mas sim participar de um jogo de linguagem que 

me leve a ver a necessidade de interpretar o mundo através da geometria.  

Se a seleção gramatical que a escola fará deverá ocorrer em favor da libertação dos 

grupos oprimidos, a ciência deverá, portanto, ser uma das gramáticas escolhidas se levamos em 

consideração a sua grande influência na dominação exercida por alguns grupos. Naturalmente, 

outros tipos de conhecimento podem e devem fazer parte do currículo, desde que se o acesso à 

sua gramática seja prioritário, caso contrário, haverá também a colonização dos outros tipos de 

conhecimento. Não nos cabe aqui dizer quais são as seleções de gramática que se deve fazer 

em nível global, mas apenas dizer como, uma vez escolhidas, se deve fazer uma seleção interna 

que seja ética e que atenda à função de descolonização do conhecimento.  
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Para atingir o grau máximo de liberdade dentro de uma gramática deve-se formá-la de 

modo a ter acesso à sua imagem de mundo. Para o caso que estudamos nesta tese, isso implica 

que o ensino de física não deve priorizar o aprendizado dos conhecimentos, mas o 

compartilhamento da imagem de mundo que os acompanha. Isso significa que deve-se oferecer 

um grau máximo de movimentação dentro da linguagem da física, e por isso, jogos de 

linguagem que se encontrem tanto na dimensão matemática, como na experimental e hipotética 

da gramática da física. Isso não implica, no entanto, que não se deve ensinar aquilo que é 

considerado como conhecimento físico, uma vez que tal separação sequer é possível, mas sim 

que a imagem de mundo necessária para o verdadeiro compartilhamento deste conhecimento 

deve ser prioridade. Tal acesso é o que permitirá a seleção de significados diferentes para as 

palavras que expressam os conceitos, bem como de diferentes exemplos, diferentes escolhas de 

fenômenos e também de possíveis aplicações. Essa é uma condição ética fundamental para que 

a ciência deixe de ser dominada por um determinado discurso e possa ser possuída pelos 

indivíduos de maneira em que eles possam deixar suas marcas nas maneiras de seguir a 

gramática da ciência.  

A formação de imagens de mundo permite desenvolvimentos analógicos, como já 

argumentamos no capítulo anterior. É o acesso à ela que permite ao sujeito se movimentar 

dentro dela ou utilizá-la como fonte de analogia para se movimentar em outras gramáticas. 

Compartilhá-la é tanto um requisito para a compreensão mútua e intersubjetiva entre os homens, 

como para que se possa criar e utilizá-la como ferramenta para pensar e se conectar ao mundo. 

O conceito de imagem de mundo supera, portanto, a tensão entre conhecimento e sujeito, entre 

universalismo e relativismo, e nos faz ver a natureza da nossa realidade, que incorpora conexões 

internas e, portanto, imagens de mundo.  

Se estamos constantemente reescrevendo nossa própria mitologia, a nossa liberdade 

poderá ser definida de acordo com a nossa liberdade de expandir a nossa visão de mundo - que 

é a representação que fazemos das imagens de mundo (como as rearranjamos para nós), e 

portanto, única a cada indivíduo (Idem). Nossas visões de mundo correspondem às maneiras 

como escolhemos responder ao que nos acontece, como nós escolhemos mudar de uma 

gramática para a outra e como escolhemos justificar nossas ações no mundo. Assim, quanto 

mais acesso tivermos a diferentes imagens de mundo, mais são as ferramentas que possuímos 

para dar forma à nossa imagem de mundo. O acesso às imagens de mundo nos garante a 

possibilidade de sermos autores da expansão, ou possível mudança, de nossa visão de mundo. 

Essa é uma caraterística também profundamente ética, uma vez que permite nos relacionar às 

nossas vidas de dentro delas, e não de algum ponto que lhes é externo (Idem). 
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Consequentemente, na educação, não faz sentido pensar em termos de priorizar o sujeito ou o 

conhecimento, mas sim pensar em quais são as oportunidades que temos de expandir ou reduzir 

o mundo que está aberto para ser visto. 

O acesso à imagem de mundo não é apenas um critério ético, por conferir o maior grau 

de liberdade dentro de uma gramática, mas é também epistemológico, porque é condição do 

próprio conhecimento por estar conectado à uma imagem de mundo. Além disso, é através 

dessa conexão que o conhecimento pode ser subjetificado e historicizado. Considerando o 

sentido que demos para ‘voz do sujeito’, a subjetificação do conhecimento (Apple, 1996) , ou 

seja, a sua posse de maneira que cada sujeito possa deixar suas marcas nos significados e nas 

experiências vividas por meio de uma gramática, é possível uma vez que se desmascara o 

caráter místico do conhecimento através de seu contraste com a imagem de mundo que lhe dá 

sentido.  

A historicidade do conhecimento, por outro lado, passa a ser transmitida com ele quando 

o vemos em contraste com sua imagem de mundo, uma vez que passamos a vê-los como 

conclusões de uma maneira particular de seguir os jogos de linguagem da ciência, que poderiam 

ser outras e que, portanto, fazem com que as proposições que são consideradas como 

conhecimento também sejam vistas acompanhadas da possibilidade de mudança. Isso faz com 

que o nosso pano de fundo esteja nas gramáticas mesmas, e não no conhecimento produzido 

como se este fosse uma gramática. A diferença principal é que a primeira oferece possibilidades 

de criação e de subjetificação das experiências, enquanto a segunda sempre as determina, por 

constituir uma imagem de mundo artificial e idealizada. No entanto, ‘acessar a imagem de 

mundo’ é ainda um critério muito amplo para a seleção interna de significados, tendo em vista 

a possibilidade de experiências que podem ser proporcionadas dando ênfases diferentes para 

diferentes dimensões de uma imagem de mundo. Por isso, defendemos também que a escolha 

pelas dimensões de uma gramática que servirá para formar uma imagem de mundo que é 

responsável pela dimensão gramatical dos problemas enfrentados de modo mais específico das 

comunidades.  

O direcionamento e aplicação do conhecimento para a solução de problemas locais é 

uma tarefa interessante e necessária, mas que por si mesma não muda a qualidade das 

experiências. Por exemplo, se utilizamos a mecânica clássica para resolver problemas locais de 

uma comunidade, como fazer propostas para a construção de pontes ou casas, construir aparatos 

que ajudem nas tarefas de casa ou aprender a explicar fenômenos mecânicos do cotidiano, 

estaremos inserindo elementos novos, e úteis, nas experiências que os educandos já possuem, 

mas não as mudaremos fundamentalmente, uma vez que essas aplicações resolvem problemas 
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isolados, mas não possibilitam a expansão de visões de mundo. Por outro lado, muitos dos 

problemas das comunidades tem uma dimensão gramatical porque precisam ser vistos como 

tal, e para tanto, uma determinada gramática criada pela humanidade precisa ser acessada.  

Às classes trabalhadoras não se nega apenas moradia de qualidade e alimentação, se 

negam também espaços e se nega também a própria natureza. Quantas não são as pessoas que 

nunca viram o mar por estarem presos à sua rotina de trabalho dentro das grandes cidades, ou 

que nunca puderam olhar para as estrelas porque moram em locais muito poluídos, ou que não 

sabem sequer sobre a existência de galáxias. A gramática da ciência é uma das responsáveis 

pelo acesso à natureza, pois apenas a partir das conexões internas que esta nos possibilitou é 

que pudemos enxergar determinadas regiões do nosso universo. Por isso, se a natureza mesma 

é condição para a formação da gramática da ciência, como argumentamos na seção anterior, e 

se em vez de utilizá-la como fonte de pensamento e como parte dos nossos jogos de linguagem 

escolhemos aplicar as leis e regras a ela, ou o que é pior, apenas à situações cotidianas ou à 

casos artificiais como planos inclinados, estamos escolhendo continuar negando a natureza à 

grupos marginalizados. Nesse sentido, a própria física pode ser utilizada para contribuir com o 

direito de participar da natureza, que é um bem comum da humanidade e, portanto, para entregar 

os céus, o som, a luz, nas mãos daqueles que não teriam esse direito dadas as condições em que 

nascem. Isso pode ser feito pela simples escolha consciente de fenômenos e dos jogos de 

linguagem que os educandos irão participar. O mesmo pode ser pensado a respeito dos modos 

de ser e das filosofias com as quais se organiza um determinado conhecimento.  

É possível também direcionar as gramáticas para diferentes culturas, de maneira que 

ressoe com suas visões de mundo. Por exemplo, a relação entre o homem e o meio ambiente, 

que são considerados totalmente independentes na visão atual que se tem de ciência como uma 

ferramenta do homem para conquista a natureza, pode ser modificada no ensino de ciências 

para uma relação de dependência mútua, como o fez Bang et al (2014) com o ensino de ciências 

para comunidades indígenas nos Estados Unidos. O ensino de ciências feito dessa maneira 

contribui para que as pessoas possam ter o conhecimento de quem eles realmente são e também 

para manter a memória de seu povo, através da conexão da gramática da ciência com aquilo 

que lhes é local. Da mesma maneira, valores de comunidade como os de comunidade, 

solidariedade e democracia podem ganhar espaço e prioridade dependendo da maneira como 

organizamos as imagens de mundo que queremos transmitir.  

Como parte da nossa defesa, nos cabe ainda dizer o que significará pensamento crítico 

para uma escola que tem o objetivo de descolonizar o conhecimento através do 

compartilhamento de gramáticas de maneira que favoreça os grupos oprimidos. Pensamento 
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crítico não deverá ser tomar a posição externa à qualquer gramática, para poder ver a verdade 

absoluta de uma situação, nem o significado mais liberal de criticidade, que corresponde à uma 

crítica quanto à aplicação correta de um determinado corpo de conhecimento, e muito menos 

corresponde à crítica aos pressupostos de uma maneira específica de pensar. Pensamento 

crítico, nas palavras de Gottschalk, significa:  

(...) para além de levantar objeções, o pensamento crítico deveria ser capaz de 

introduzir novos paradigmas, novas regras a serem seguidas, imaginando outras 

possibilidades, outros aspectos possíveis e até mesmo inesperados das nossas crenças 

mais fundamentais. Portanto, se nossas crenças profundas são uma fonte de 

necessidade, em vez de termos como objetivo refutar/mudar/adaptá-las, o ensino de 

pensamento crítica deveria - mostrando as ligações entre as diferentes culturas - 

essencialmente evitando empregá-las de uma maneira dogmática, uma vez que as 

nossas crenças profundas poderiam ser outras, no sentido Wittgensteiniano de 

comparar seus diferentes modos de aplicação entre si, e mesmo imaginar aplicações 

incomuns, de maneira a combater o dogmatismo de algumas delas. Se trata, portanto, 

de imaginar no sentido de ser capaz de ver novos aspectos publicamente expressos, e 

não em uma posição mentalista e solipsista (2016, p. 7, tradução livre) 

Esse significado de pensamento crítico, que se conecta profundamente com a 

transmissão cultural das gramáticas que pertencem à humanidade, também implica em uma 

concepção de racionalidade que não é fixa e nem que possui um fundamento último, mas “como 

a função do pensamento que integra os conhecimentos de tal modo que os tornam inteligíveis” 

(Paty, 2005), o que nos permite escapar qualquer meta-narrativa. Isso é compatível com a 

necessidade que enfrentamos de reconhecer os diferentes tipos de racionalidade, e de aprender 

a conviver com a diversidade de maneiras de pensar, fruto da própria crise da razão moderna 

(Condé, 2004). 

Por fim, descolonizar o conhecimento significa possibilitar diferentes representações e 

definições (Shizha, 2006), significa tomar o conhecimento das mão de quem o controla e 

entregá-lo na mão de todos, não por considerá-lo um objeto independente, mas por meio da 

revelação de sua gramática. É poder se livrar dos mitos que nos dizem que a ciência está em 

toda parte, que a ciência só pode ser feita por pessoas que gostam de desmontar aparelhos 

eletrônicos ou que gostam de ficção científica, é poder utilizar a gramática da ciência para 

compreender a nós mesmos e para expandir o mundo que conseguimos ver. Descolonizar o 

conhecimento é entregá-los nas mãos de todos de maneira que cada um possa, de fato, decidir 

o que fazer com ele - inclusive se sujeitar ao controle de grupos opressores quando a situação 

não lhe permitir outra saída, mas sempre atento às aberturas que existem nas gramáticas que 

eles seugem. Descolonizar o conhecimento é ter a oportunidade de definir nossas próprias ações 

no mundo, e assim, de expandir nossa visão de mundo de acordo com nós mesmos e com as 

experiências que nossa posição histórica e cultural nos obriga a ter. Apenas dessa forma é que 
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podemos nos reconhecer também como produtores de cultura e contribuir para a produção de 

novos tipos de conhecimento assim que a oportunidade bater à nossa porta.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos esta tese problematizando os estudos curriculares com relação ao problema 

da função da escola, mais especificamente dentro do debate a respeito da crise da transmissão 

cultural e do lugar do sujeito no currículo. Apontamos que a dificuldade em associá-los 

constituía um problema educacional de raiz filosófica, que mantinha uma tensão entre 

conhecimento e sujeito. Apontamos também que a proposta recente de Michael Young e 

colabores, que interpreta a transmissão cultural como idêntica à transmissão de conhecimento, 

não apenas contribui para a manutenção dos rumos atuais de nossa sociedade, como também 

faz uma falsa inclusão dos sujeitos através da divisão entre currículo e pedagogia. A partir 

dessas considerações propusemos dissolver os paradoxos filosóficos e retornar à discussão 

sobre o papel fundamental da escola.  

A principal característica metodológica desta tese consistiu no diálogo entre filosofias 

globais para a educação e o ensino e epistemologia de conhecimentos particulares. Assim, 

através do diálogo entre o funcionamento de uma maneira de conhecer particular, a da mecânica 

newtoniana, e os argumentos das filosofias da educação que associam a escola à sociedade, 

construímos uma argumentação que considerou diferentes pontos de vista para fazer uma defesa 

do papel da escola enquanto responsável pela descolonização do conhecimento. Nossa 

metodologia é compatível com as necessidades de nosso tempo de construir narrativas baseadas 

nas necessidades apontadas por diferentes grupos e com a necessidade de considerar diferentes 

tipos de racionalidades.  

Nossa metodologia mais particular consistiu na comparação entre os significados que 

são dados aos conceitos que compõem o conhecimento geralmente divulgado nos livros 

didáticos e àqueles presentes no momento de sua criação. Mostramos que há muitos outros 

significados que não são apresentados como conhecimento e, com isso, o nítido privilégio na 

escolha por determinados significados que ressoem mais com os interesses de grupos 

dominantes, bem como com seus estilos de vida e com suas ideologias. Mostramos também que 

tais significados se conectam à jogos de linguagem com diferentes naturezas (formando uma 

imagem de mundo) e que a possibilidade de conexão dos conceitos com experiências diversas 

possibilita não apenas a sua formação autônoma, mas também que o sujeito deixe sua marca na 

gramática ao utilizá-la para tornar o mundo natural inteligível. Isso foi feito através da análise 

dos significados específicos encontrados na obra de diferentes cientistas, onde mostramos como 

cada um seguiu os jogos de linguagem da mecânica clássica de acordo com seus interesses e 

desejos pessoais, deixando suas marcas históricas e culturais e construindo um estilo próprio de 
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fazer ciência. Assim, a conexão do conhecimento à sua imagem de mundo nos permitiu superar 

as dicotomias filosóficas e voltar à discussão sobre o papel da escola livre de preconceitos 

filosóficos a respeito do conhecimento e da subjetividade.  

Ao voltar para a discussão filosófica sobre qual é o papel da escola, defendemos que a 

terapia nos mostra a necessidade de encontrar um critério para a seleção interna de significados. 

Este critério foi discutido em diálogo com diferentes maneiras de ver a função da escola, tanto 

de filosofias liberais, como críticas e pós-críticas, em que, ao em vez de seguirmos os resultados 

de seus pensadores, seguimos suas gramáticas de maneira que ressoasse melhor com os 

resultados da terapia de conhecimento que realizamos. Através do diálogo, atendemos às 

necessidades de cada gramática e concluímos que há a necessidade de uma educação que 

respeite critérios éticos e epistemológicos a serem construídos com base no estado atual de 

nossa sociedade e na escolha consciente pela possibilidade de mudança social.  

Apontamos, portanto, para a função de descolonização do conhecimento que a escola 

deve cumprir através do compartilhamento de imagens de mundo e, portanto, também da 

seleção de gramáticas para formá-la que estejam em sintonia com as necessidades de cada 

comunidade. Nesse sentido, o currículo a ser implementado em cada escola não pode ser 

decidido de maneira universal, mas sim de acordo com as gramáticas locais e de acordo com as 

dimensões gramaticais dos problemas sociais enfrentados local e globalmente. Argumentamos 

que o acesso às imagens de mundo é essencial para que a voz dos sujeitos seja considerada nos 

currículos e também defendemos seu direito de ser autor da expansão de sua própria visão de 

mundo. Argumentamos também que a escolha por priorizar as imagens de mundo não retira da 

educação outras funções que a escola também cumpre, como a de desenvolvimento cognitivo 

ou de socialização, mas que, no entanto, apenas a função de descolonização do conhecimento 

pode ser considerada uma função específica da escola, pelo menos para o nosso tempo. Apenas 

através da escola pública é que podemos garantir o compartilhamento das gramáticas que 

constituem os patrimônios da humanidade com todos os novos cidadãos do mundo. Nesse 

sentido, a escola possui uma responsabilidade na solução de problemas sociais com relação à 

dimensão gramatical que eles carregam. É preciso lembrar que a libertação dos homens não é 

apenas material, mas também epistemológica e mental.  

A nossa defesa por uma escola que se responsabiliza pela descolonização do 

conhecimento também contribui para retirar o mito de que a escola é neutra, e também a de que 

esta não deve se responsabilizar pela solução de problemas sociais. Se uma dimensão 

importante dos problemas que enfrentamos é gramatical, apenas a escola, enquanto instituição 

responsável pela transmissão cultural, pode retirar o conhecimento das mãos de grupos 
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poderosos e entregá-lo nas mãos de todos de maneira que, ao compartilhar a imagem de mundo 

que o tornou possível, o desmistifica e convida todos a também construir conhecimento, a 

construir a si mesmos, e a ver mundos que pode ser apenas visto pelo acesso à determinadas 

gramáticas. Obviamente, isso não significa que o conhecimento deixará de ser controlado por 

alguns grupos, mas sim que haverá a possiblidade de ação conforme as possibilidades de cada 

um.  

Esperamos que essa tese tenha funcionado como uma lembrança da natureza gramatical 

das nossas formas de vida. Sem essa lembrança, é muito difícil não tentar fundamentar o 

conhecimento em algo fixo, seja na experiência, na razão ou em algo externo e não humano, 

uma vez que ao esquecermos das convenções necessárias às atividades que criamos tendemos 

a procurar uma essência para fundamentar os resultados de nossos pensamentos, e assim, nos 

esquecemos da natureza linguística e, portanto, humana, dos nossos achados. Assim, muito 

mais do que defender uma função para a escola, algo que pode mudar com a continuação do 

diálogo que aqui começamos e que, obviamente, pode não ter considerado filosofias da 

educação que também deveriam ter participado dele, queremos que a lembrança da natureza 

gramatical do conhecimento permaneça viva tanto na pesquisa em educação como nas práticas 

de ensino. Isso não trará soluções para elas, mas certamente evitará labirintos desnecessários.  

Nesse sentido, consideramos que esta lembrança abre portas para novas investigações, 

e também para refazer investigações que se encontram atordoadas por confusões conceituais. 

Para oferecer uma ideia das possibilidades de investigação que esta pesquisa abre, gostaríamos 

de comentar brevemente sobre algumas linhas de pesquisa no ensino de ciências e na educação, 

e sobre como a maneira como elas acontecem podem causar confusão caso elas se esqueçam 

da natureza gramatical do conhecimento.  

A noção de capacidades e habilidades, por exemplo, tende a ser estudada com relação à 

sua forma e desconectada de conceitos. No entanto, se estas puderem ser vistas como jogos de 

linguagem, que como tais, utilizam palavras que expressam os conceitos e conferem 

significados que se associam às práticas, então as habilidades e capacidades, enquanto 

habilidades e capacidades de seguir um determinado jogo de linguagem, poderão ser vistas não 

apenas em conexão com o conhecimento, mas também como necessárias para a sua própria 

formação. Para tanto, é preciso aprender a ver que os significados para as palavras que 

expressam os conceitos podem ser muitos, e não apenas àqueles que estão fixos nos livros 

didáticos que conhecemos. Um exemplo importante de tal habilidade é o da argumentação, que 

costuma seguir padrões como o de Stephen Toulmin (1958), mas que, quando vistos em 

conexão com os jogos de linguagem da ciência, precisará ser vista como dependente de 
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maneiras de pensar que seguem regras gramaticais locais e que, nem sempre, poderão ser 

transferidas para outros contextos. A argumentação não deve ser vista como o seguir de um 

procedimento formal universal, mas como a possibilidade de raciocinar seguindo as regras 

dentro de jogos de linguagem.  

A compreensão de que as gramáticas, assim como os tipos de conhecimento, possuem 

diferentes propósitos na vida humana, deve também contribuir para diminuir as confusões nas 

pesquisas sobre mudança conceitual. Isso deverá ocorrer tanto pelo reconhecimento da conexão 

dos conceitos com jogos de linguagem particulares, como pelo reconhecimento de que o 

conhecimento do senso comum não precisa ser substituído e possui seu próprio direito de 

existir, uma vez que serve aos propósitos de comunidades e, portanto, a objetivos que são de 

natureza diferente aos científicos ou a qualquer outro tipo de conhecimento que se deseja incluir 

no currículo. Isso também traz implicações para o ensino não dogmático de qualquer 

conhecimento que se opte por incluir no currículo, como é o caso do ensino de natureza da 

ciência que discutimos em um artigo recente (Rocha e Gurgel, 2016), e que constitui um 

exemplo nítido de como mesmo a escolha por conhecimentos que podem, supostamente, 

libertar os educandos, pode terminar silenciando suas vozes por não oferecer acesso direto às 

gramáticas que os acompanham.  

Focar o currículo na descolonização do conhecimento através da prioridade no 

compartilhamento de gramáticas abre um espaço para que alunos e professores possam 

construir seu próprio estilo de entender ciências (ou qualquer outro conhecimento que se decida 

colocar no currículo). Uma vez que as gramáticas são novos pontos de referência que não 

determinam as experiências, é possível escolher movimentos próprios dentro dos jogos de 

linguagem. Daí a importância de que os desenvolvedores de currículo se esforcem por construir 

currículos que priorizem as gramáticas, e não os conhecimentos cristalizados. Isso implica que 

os currículos deverão conter, por exemplo, temas e jogos de linguagem com mais frequência 

do que verdades sobre como o mundo é.  

Nesse sentido, seria interessante que houvessem estudos históricos que resgatassem as 

imagens de mundo que aparecem nos momentos de nascimento das teorias, para que se tenha 

disponível as gramáticas que as compõem para que sejam utilizadas na negociação de 

significados que comporão o currículo. O mesmo deve valer para outros tipos de conhecimento, 

para evitar a sua possível colonização por alguns grupos, assim como evitar um ensino que não 

possui uma qualidade ética, que nega a liberdade e autonomia aos sujeitos. Da mesma maneira, 

seria também interessante que houvessem estudos mais profundos sobre a construção das 

imagens de conhecimento que se tem hoje divulgada nos livros didáticos e que circulam em 
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forma de ideologia nas mais diferentes esferas da nossa sociedade, pois assim se poderia ter 

uma ideia mais clara do processo de seleção de significados e das medidas que devem ser 

tomadas para direcionar tal seleção para o bem estar de todos e em favor da libertação de grupos 

oprimidos. Essa tarefa poderá, obviamente, alterar a defesa final desta tese.  

Nossa tese também contribui para que se saiba o papel de cada dimensão da ciência na 

composição do conhecimento, como é o caso da experimentação, da formulação de hipóteses, 

da construção de modelos ou do pensamento matemático. Cada uma dessas dimensões não 

podem ser vistas como técnicas isoladas, mas em conexão com a linguagem da ciência, pois 

assim saberemos também a sua conexão com a gramática e em quais momentos eles contribuem 

para a formação do pensamento científico. A função das diferentes atividades científicas não 

pode ser a de demonstrar a aplicação de teorias finais, mas a de servir também como fonte de 

conexões gramaticais que utilizamos para compreender o mundo.  

O acesso direto à gramática também implica que as avaliações não podem ser 

completamente determinadas por uma sequência de respostas corretas e precisas. As avaliações 

ao estarem em ressonância com um currículo que compartilha principalmente gramáticas e não 

verdades, também deverá priorizar a capacidade de seguir jogos de linguagem e não de repetir 

raciocínios e aplicação de técnicas. Embora estas possam ter seu lugar, e embora possam haver 

respostas corretas, é necessário que haja espaço para as diferentes maneiras de se seguir os 

jogos de linguagem, e portanto, para diferentes tipos de “respostas corretas”.  

Por último, gostaríamos de salientar que a principal fraqueza de nossa tese consiste na 

tentativa de se movimentar em muitos tipos diferentes de gramáticas e, com isso, há o grande 

risco de que tenhamos feito muitas aproximações, uma vez que não podemos visitar todas as 

gramáticas por completo. No entanto, consideramos que essa é uma característica normal de 

qualquer diálogo entre diferentes gramáticas, e que esta tese pode ser vista como um treino para 

a convivência com diferentes maneiras de pensar e para a construção de ideais comuns que 

partem das necessidades apontadas por diferentes gramáticas – tal como deveríamos fazer para 

conviver com diferentes culturas em nosso tempo, bem como para lutar contra as injustiças do 

mundo. É justamente por tais limitações que o diálogo deve ser constante e sempre aberto para 

reformular suas próprias conclusões.  
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