
  

A forma de interpretar a realidade através da ciência é melhor do que 
as obtidas pela  pensamento mítico, artístico e religioso.

A forma de interpretar a realidade através da ciência é (na maioria 
das vezes, em certas situações …) melhor (igual, sujeitas a erros e 
acertos tanto quanto) do que as obtidas pela pensamento mítico, 
artístico e religioso.

O conhecimento produzido pela ciência é neutro e o mais próximo do 
real. Mesmo considerando que sua produção seja permeada por 
questões sociais. O processo de validação e verificação garantem a 
depuração de qualquer aspecto social envolvido no conhecimento 
científico.

O conhecimento produzido pela ciência não é neutro e é apenas uma 
descrição de um real possível. Sua produção é permeada por 
questões sociais. O processo de validação e verificação são sociais e 
influenciados por subjetividades e jogos de poder.

Temas em debate sobre a definição de ciência

1) Relação entre o conhecimento científico e os outros tipos de conhecimento 
(religioso, artístico, mítico ...)

2)Conhecimento científico e neutralidade 



  

Pensamento racional – isento de emoções e do jogo do poder.

Este pensamento fundamenta afirmações como:  

“Isso é meramente uma decisão técnica.”

“Está cientificamente comprovado que …”

“Leigos não tem condições de opinar sobre essa temática.”

René Descartes,
 1596 – 1650 

Auguste Comte, 
1798 - 1857

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descarteshttp://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte

Francis Bacon 
1561 - 1626

http://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon

Num limite a ideia de conhecimento científico como neutro e objetivo leva ao 
positivismo, ao pensamento cartesiano. Pensamentos predominantes na 
modernidade.



  

“No entanto, podemos apontar algumas características da ciência. 
O conhecimento científico é acumulável, registrável e refutável. 
Além disto, a ciência utiliza uma linguagem própria e se baseia 
na articulação  entre procedimentos metodológicos e 
fundamentos epistemológicos, a fim de manter sua coerência 
e apreender a realidade de forma objetiva.”(p. 17)

Bruno Latour (sociólogo) no seu livro Ciência em Ação (1997) 
comenta que os textos dos conhecimentos descobertos no início 
de um campo científico são geralmente descritos na primeira 
pessoa. Somente com o amadurecimento do campo, com a 
multiplicação de especialistas é que a linguagem se torna mais 
impessoal. Isso ocorreria para esconder o cientista e dar um 
caráter objetivo para uma produção humana.

Nas ciências humanas a forma de escrita é mais diversificada, 
chegando inclusive a situações onde a fala na primeira pessoa é 
privilegiada em relação ao uso de textos impessoais. 1947 - 

O autor do texto argumenta que podemos detectar alguns elementos 
comuns ao trabalho científico.

Porém há outras opiniões sobre a presença ou ausência desses 
elementos no trabalho científico.



  

O método pode ser considerado um conjunto de técnicas para se chegar ao 
conhecimento científico ou uma orientação de pesquisa (ABBAGNANO, 2000)

Existe um método científico, as pesquisas seguem exatamente os mesmos 
procedimentos?

Contra o método  (Paul Feyerabend)

“Em seus livros Against method (contra o método)  e Science in 
a free society ( ciência em uma sociedade livre), Feyerabend 
defende a idéia de que não há regras metodológicas que devam 
sempre ser usadas pelos cientistas. Afirma que a 
fundamentação prescritiva do método científico limita as 
atividades dos cientistas e dessa maneira restringe o progresso 
científico. Desta forma, a ciência se beneficiaria mais com uma 
"dose" do que chamou de anarquismo teórico.” 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend)

Pensadores pós-modernos defende a relatividade do conhecimento e a 
ausência de regras para o desenvolvimento do pensamento científico.



  

O texto cita o descrição do método científico  proposto por Omnè: 

1) estágio empírico ou exploração (observação dos fatos e estabelecimentos
de regras empíricas);

2) conceptualização ou concepção (elaboração e seleção de conceitos; criação 
de princípios);

3) elaboração (enumeração das consequências dos princípios); 

4) verificação (fase em que as hipóteses serão submetidas à refutação).

Estes passos ficam claros e demarcados ao longo do processo? São etapas 
distintas e sequenciais realmente? 

Eles não permitem uma descrição pós-pesquisa, resultando na melhor formar de 
ordenar e explicar os procedimentos tomados e não a descrição fiel dos passos 
tomados ao longo da pesquisa?



  

Um elemento que comporia a definição de Tecnologia segundo o texto

1) Estudo e aplicação de processos técnicos de determinado ramo da 
produção industrial ou de vários ramos; (diferencia as sociedades entre 
aquelas que desenvolvem tecnologia de ponta e aquelas que não 
desenvolvem)

 Renato Dagnino questiona o que é “tecnologia de ponta”?

Quem define o que é tecnologia de ponta e o que não é 
tecnologia de ponta? Quais os problemas que a tecnologia 
de ponta se propõem a resolver? 

http://www.unicamp.br/unicamp/unic
amp_hoje/ju/maio2006/ju324pag2a.
html

Pensamento Latino-Americano em Ciência, Tecnologia e Sociedade (http://placts.org/)

“O PLACTS contestava a visão do "modelo linear de inovação", segundo o qual toda 
inovação tecnológica segue um padrão (pattern) mais ou menos bem definido de 
descoberta científica - incorporação desse conhecimento ao acervo humano - 
desenvolvimento de produtos. O modelo linear de inovação não leva em conta os fatores 
sociais que levam ao desenvolvimento de determinadas soluções em detrimento de 
outras, nem o fato de que essas opções possuem, via de regra, forte viés econômico e/ou 
político.”

http://placts.org/


  

Segundo elemento que comporia o conceito de Tecnologia

2) O mesmo que técnica ( qualquer atividade humana, desde a científica 
até as artísticas, pressupõe técnica)

Alguns estudiosos diferenciam técnica de tecnologia. 

Técnica seria o conjunto de procedimentos e ações que o ser humano utiliza 
para desenvolver uma determinada atividade. Uma técnica poderia ser resultado 
do aprimoramento do talento individual de um músico ou resultante das 
habilidades de um oleiro ou de um escritor.

Tecnologia seria o conjunto de procedimentos e ações derivados de 
conhecimento científico que o ser humano utiliza para desenvolver uma 
determinada atividade. A tecnologia resultaria da capacidade de compreender 
racionalmente a natureza e fabricar equipamentos ou definir a organização de 
processos considerando esses conhecimentos científicos.



  

A construção de Caravelas eram uma ação técnica, pois não eram 
utilizadas na sua construção conhecimentos advindos da ciência, 
com suas precisões, medições … Somente após lançado ao mar 
seria verificado o resultado do trabalho

A construção dos atuais navios é uma ação tecnológica, pois são 
utilizados conhecimentos da física e antes de ser lançado ao mar é 
possível prever o resultado.

A preparação de um artista para uma peça é uma ação técnica, pois não envolve 
a aplicação de estudos científicos sobre sua atividade.

A organização de uma fábrica é uma ação tecnológica, pois está baseada na 
ciência das organizações, que permitiria delimitar tempo, espaço, hierarquia, 
produção etc.

Algumas tentativas de exemplos:



  

O terceiro elemento que comporia o conceito de  Tecnologia 

3) tecnocracia.

Determinismo tecnológico x determinismo sociológico

Estudo dos impactos da tecnologia ou estudo dos riscos da tecnologia?

O determinismo tecnológico preconiza que os fenômenos sociais, econômicos, 
culturais, etc. são determinados por questões técnicas/tecnológicas.

Isto leva a duas possíveis interpretações:

1) a de que a tecnologia é a causa das mudanças sociais e 

2) a da autonomia da tecnologia, não sofrendo influências sociais (AULER; 
DELIZOICOV, 2006).



  

DÚVIDAS E QUESTÕES:

1) O que é método hegeliano? (Pamela)

2) “[...] Os objetos se tornam cada vez mais técnicos, substituindo os objetos naturais e 
promovendo uma natureza inteiramente humanizada. Se os sistemas de objetos ganham 
artificialidade, o mesmo ocorre com os sistemas de ação[...]”. O que são sistemas de ação? 
De que forma esses sistemas ganham artificialidade? (Pamela)

3) A Teoria dos campos, de Pierre Bourdieu, foi influenciada pelo capitalismo, ou abrange o 
Ocidente e o Oriente? (Debora)

4) Seria possível ter tecnologia somente com a técnica, sem processos técnicos e 
tecnocracia? (Debora)

5) “A ciência é simultaneamente um saber teórico (explica o real) e um poder prático (maneja o real 
pela técnica)” Severino (2007, p. 100), neste sentido, qual o papel da tecnologia? (Monise)

6) Porque o modelo linear de progresso é criticado? Surgindo que movimento? (Monise)

7) De que maneira a postura de Omnès ratifica as afirmações de Bourdieu? (Priscila)

8) Você considera  o pensamento e a ação tecnocrática uma forma ideal para a 
compreensão da realidade? (Priscila)

Nova Atlântida – Francis Bacon – tem no livro da coleção “Os 
pensadores – Francis Bacon – livro editado pela Nova Cultura em 2005



  

1) O que é método hegeliano? (método dialético)

Este movimento é composto de três momentos: a Tese, a Antítese e a Síntese. Ou 
Afirmação, Negação e Negação da Negação. No primeiro momento algo é afirmado, 
algo se afirma enquanto realidade, porém existe nesta realidade uma tensão gerada 
pela sua contradição interna, com isso passasse a negação desta primeira afirmação, 
é o segundo momento, a antítese. Daí novamente este mesmo movimento acontece 
novamente, a negação da antítese ou a síntese, gerada pela contradição inerente ao 
segundo momento. A síntese aparece como uma unidade que reconcilia os dois 
momentos opostos anteriormente. No entanto, algo de curioso acontece na síntese, 
pois, embora ela reconcilie a tese e a antítese anteriores, a tensão contraditória no 
interior das coisas nunca cessa, portanto a síntese torna-se uma nova tese que por 
sua vez vai novamente percorrer o caminho dialético a partir dos 3 momentos.

Maurits Cornelis Escher

A dialética hegeliana é um movimento pelo qual as 
realidades novas se explicitam a partir das anteriores. É 
uma lógica pelo qual as coisas surgem, ou numa 
linguagem mais filosófica, pelo qual as coisas devém. A 
dialética funciona como se fosse um motor a partir do 
qual a realidade se movimenta. Este motor se localiza 
no interior das cosias, ou melhor, na contradição interna 
que todas as coisas carregam.

Trechos do Texto de Rafael Medina Lopes

http://www.llpefil-uerj.net/texdidat/386-2011-dialetica-de-hegel


  

Isto explica o motivo pelo qual o Ser uno, do qual todas as coisas derivaram, sendo 
ele inicialmente único e eterno, não ficou nele mesmo, eternamente idêntico a si 
próprio. Isso explica em última análise porque dele passaram a proceder outros seres. 
Tomemos o Ser para exemplificar melhor como atua a dialética.

No Ser uno e indiviso, existe uma contradição primordial, uma tensão interna ao Ser. 
Esta contradição está no fato dele ser tão abrangente e abstrato que não é capaz de 
representar a existência de coisa alguma. Isto quer dizer que não posso dizer nada ao 
afirmar que alguma coisa é. Ela é o que? Áspera? Macia? No puro Ser, não existem 
determinações qualitativas. Ou seja, não existem determinações específicas para um 
Ser que somente é. Este “é” portanto não denomina nada, não define nada. Voltamos 
à ideia da relação entre os opostos. A medida do Ser se dá em seu oposto, ou seja, no 
Nada. Este conflito interno do Ser, esta negação de si, culminou no momento de 
síntese, o Devir. Só no Devir o movimento passa a existir e as determinidades do Ser 
se explicitam pois nele, Ser e Nada se movimentam reconciliando-se 
incessantemente.



  

1) O que é método hegeliano? (método dialético)

“A dialética de Marx, que tem sua origem na método dialético de Hegel, parte de 
quatro pressupostos:

1) tudo se relaciona (ação recíproca);
2) tudo se transforma (movimento, nenhum modo de produção é eterno); 
3) mudança qualitativa (súbitas, acúmulo de mudanças quantitativas);
4) luta de contrários (motor da mudança, processos se explicam pela 
contradição).” (Campos,2010 ,p. 23)



  

2) “[...] Os objetos se tornam cada vez mais técnicos, substituindo os objetos 
naturais e promovendo uma natureza inteiramente humanizada. Se os sistemas 
de objetos ganham artificialidade, o mesmo ocorre com os sistemas de ação[...]”. 
O que são sistemas de ação? De que forma esses sistemas ganham 
artificialidade? 

Sistemas de objetos e sistemas de ação criam nosso espaço geográfico, criam 
nosso “contexto”   (Milton Santos)

O sistema de ação é composto com o conjunto de atos que nós realizamos na 
nossa interação com o sistema de objetos e com as outras pessoas.

O sistema de objetos é composto pelos artefatos e elementos naturais que 
utilizamos. Para Milton Santos a maioria desses objetos tem se tornado 
artificiais, perdendo o vínculo com a natureza e com os humanos.

Como esses objetos são utilizados para concretização dos nossos atos de 
interações, essas interações também tornam-se mais artificiais, pois são 
mediadas por objetos que “perderam” o vínculo com a natureza e os humanos.



  

7) De que maneira a postura de Omnès ratifica as afirmações de Bourdieu? (Priscila)

A postura de Omnès ratifica as afirmações de Bourdieu (1983a) de que os 
conflitos no campo científico são, indissociavelmente, epistemológicos e 
políticos – uma vez que não se trata apenas de se discutir formas de se 
interpretar a realidade, mas também de preconizar sua maior autoridade 
científica e submeter as Ciências Humanas às Naturais, uma vez que aquelas 
primam pela variedade epistemológica e metodológica. (pg. 18)

Método científico segundo Omnès:

1) estágio empírico ou exploração (observação dos fatos e estabelecimentos
de regras empíricas);

2) conceptualização ou concepção (elaboração e seleção de conceitos; criação de princípios);

3) elaboração (enumeração das consequências dos princípios); 

4) verificação (fase em que as hipóteses serão submetidas à refutação).

Para o autor do texto, quando Omnès propõem um método único para o trabalho 
científico ele desqualifica o trabalho das áreas das ciências humanas e procura 
submetê-la aos princípios das ciências naturais. Isso revela o jogo de poder entre 
os campos, comprovando segundo o autor a teoria de Bourdieu. 



  

3) A Teoria dos campos, de Pierre Bourdieu, foi influenciada pelo capitalismo, ou 
abrange o Ocidente e o Oriente? (Debora)

4) Seria possível ter tecnologia somente com a técnica, sem processos técnicos e 
tecnocracia? (Debora)

5) “A ciência é simultaneamente um saber teórico (explica o real) e um poder prático (maneja 
o real pela técnica)” Severino (2007, p. 100), neste sentido, qual o papel da tecnologia? 
(Monise) (Há diferença entre ciência e tecnologia?)

6) Porque o modelo linear de progresso é criticado? Surgindo que movimento? 
(Monise)

desenvolvimento 
científico

desenvolvimento 
tecnológico

desenvolvimento 
econômico

desenvolvimento 
social

Questões para debate
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