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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo problematizar as questões que circundam o fazer ciência no 

século XXI à luz dos (as) pensadores (as) Hannah Arendt, Boaventura de Souza Santos e 

Edgar Morin. Pontuaremos os elementos comuns e os elementos que se somam nas discussões 

feitas pelos referidos autores acerca do movimento realizado pelo pesquisador, em relação ao 

fazer ciência. Abordaremos questões relacionadas às bases do paradigma que compreende o 

período que vai do século XVI ao XX, quais os indicadores da crise que viveu o pensamento 

que orientou a ciência moderna, os resquícios deste modelo de racionalidade em nossos 

tempos e por fim, o paradigma transitório e complexo no qual nos situamos hoje. As 

discussões se darão em diálogo com as especificidades do pensamento de cada um dos 

teóricos que foram selecionados, e, sempre que possível, para melhor elucidar nossas idéias, 

usaremos como exemplo o projeto de mestrado que se encontra em desenvolvimento paralelo 

a este trabalho.  Estão bem definidos os contornos do fazer ciência neste momento pós-

moderno? Como e com que atitude nos posicionar ante o objeto de pesquisa? Tentaremos 

responder a estas questões. 

Palavras-chave: pesquisa, ciência, ação, paradigma, democracia. 

 

Introdução 

 

As universidades estão cada vez mais lotadas e superlotadas. Há uma proliferação de mestres, 

doutores, pós-doutores, de cursos e de titulações. Mas que dizer da postura que estes 

pesquisadores têm adotado diante de seus objetos? Muitas vezes, em meio a uma enorme 

carga de leitura e um currículo farto de papers, artigos, capítulos de livros e livros, parecem 
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incapazes de entender algo que de alguma forma não coadune com suas idéias. É relevante 

fazer dialogar ou ao menos ter consciência das diferentes abordagens de conhecimento? Até 

que ponto é importante a produção de conhecimento por ele mesmo? É importante para quem 

e para quê? Como pensar a produção de conhecimento apartada de seus alcances sociais? Por 

que fazer ciência? 

Durante muito tempo não se pensou nas consequências que algumas descobertas tecnológicas 

trariam como nos lembra Pena, “problemas como responsabilidade eram invisíveis na ciência 

clássica, ciência totalmente determinista, que ocultava o indivíduo, o sujeito e a autonomia.” 

(2001, p.35) O mesmo autor também traz a nossa atenção que um dos problemas da auto-ética 

é não poder medir as consequências de nossas ações. O fazer ciência implica este movimento 

de agir, de tomar partido, de ler um objeto tendo consciência de que os respingos não só 

existirão como encontrarão diversas e inesperadas superfícies. 

O objetivo deste artigo é problematizar o fazer ciência levando em conta as contribuições de 

alguns teóricos de áreas diferentes do conhecimento, com diferentes especialidades. Faremos 

uso de alguns textos de Hannah Arendnt, Boaventura de Souza Santos e Edgar Morin. 

Tentaremos aproveitar para a discussão do fazer ciência algumas noções desenvolvidas pelos 

referidos autores. Comecemos o diálogo. 

 

Pesquisa, o caminho para o fazer ciência: percurso e percalços 

 

Parece-nos uma imagem elucidativa pensar a pesquisa enquanto itinerário, enquanto trajeto, 

pensar o fazer ciência enquanto processo, enquanto algo contínuo e não acabado. O caminho 

da pesquisa não é uniforme, é cheio de lombadas, curvas, depressões, trechos obscuros, pouco 

habitados. Falemos um pouco então deste percurso e de seus percalços, para isso vamos 

discutir brevemente cada autor que este artigo propõe e depois amarrar nossa discussão 

deixando um filete de abertura para discussões posteriores. 

Hannah começa por fazer a distinção entre as três atividades humanas fundamentais ligadas à 

vida activa: o labor, processo biológico do corpo humano cuja condição humana é a própria 

vida; o trabalho, atividade que corresponde ao artificialismo da existência humana cuja 

condição humana é a mundanidade; e a ação, única atividade que se exerce diretamente entre 

os homens, corresponde à condição humana da pluralidade. 

Arendt aprofunda a discussão acerca da “Ação”, cuja condição humana é a pluralidade. Ao 

mesmo tempo em que o homem tem algo em comum com os outros, ele também se distingue 
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em relação a eles através da alteridade. É só através da condição humana da pluralidade que o 

homem se singulariza. E é através da ação que os homens se manifestam uns aos outros. 

Diferente do labor e do trabalho, a ação não é regida pela necessidade, nem pela utilidade. Ela 

depende de uma iniciativa “da qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de ser 

humano” (ARENDT, p.189, 2001.), tendo tal natureza ela acaba por ter um caráter de 

imprevisibilidade “inerente a todo início e a toda origem” (ARENDT, p.190, 2001). 

Soma-se a isso a necessidade de nos deslocarmos para o local que Hannah chama de ponto 

arquimediano. Para melhor enxergarmos o objeto no qual nos debruçaremos na pesquisa. Faz-

se necessário nos distanciarmos dele o suficiente para apreendê-lo dentro de um contexto e 

não isoladamente. É preciso sair da terra para vermos que o recorte que fazemos se situa 

dentro de um panorama global constituído de elementos que se interrelacionam. 

O fazer ciência é um processo permeado de consensos e conflitos. De um lado há a 

necessidade comum de se conhecer, do outro lado teorias conflitantes entre si, formas 

diferentes de observar um mesmo objeto. Além de conflitantes, as teorias têm prazo de 

validade “são biodegradáveis” (PENA, 2001. p.32), é legitimada aquela que parecer mais 

pertinente.  

Pensando nestes conflitos nascidos das disputas intelectuais sempre presentes na prática da 

pesquisa, do fazer ciência, nos sobrevêm invariavelmente a discussão acerca de democracia. A 

democracia pressupõe conflitos, pressupõe diversidade de posicionamentos. No entanto, é 

bem verdade a recorrente forma equívoca pela qual a encaram, “ditadura da maioria”. Quando 

na verdade sua função é fazer todas as vozes serem ouvidas. Diria mais, “ela pressupõe a 

proteção das minorias e não a repressão de idéias que possam parecer afastar-se de padrões 

estabelecidos que possam parecer absurdos” (PENA, 2001, p.32). 

O autor propõe ainda uma “democracia cognitiva” fundada na necessidade de aumentar as 

relações entre ciência e o cidadão. Tal democracia cognitiva encontra barreiras traduzidas 

especialmente na lacuna que separa os cidadãos da ciência.  

Constatamos então uma tendência à desapropriação dos cidadãos, que são 
mantidos em uma espécie de ignorância selvagem relativamente a esses 
problemas fundamentais, decididos pelo alto escalão. [...] é evidente que 
nessa democracia cognitiva, é preciso aumentar as relações entre ciências  e 
cidadãos. Este esforço histórico reclama transformações no interior das 
próprias ciências, levando algumas delas a adquirir caráter organizador, que 
as tornam mais inteligíveis à consciência dos cidadãos. (PENA, 2001, p.34) 

 

Morin ainda nos traz à atenção o fato de vivermos em uma sociedade complexa (na qual 

existe muita liberdade, logo o vínculo social tende a se dissolver) e de que uma forma de 
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sustentar uma sociedade desta natureza (sem recorrer às ditaduras ou a outros meios 

repressivos) é através da solidariedade, da consciência de que a angústia desta passagem de 

milênio é comum a todos, afeta à humanidade como um todo, sejamos nós americanos, 

europeus, asiáticos, africanos... 

Em meio a esta sociedade complexa é bem previsível o que temos visto deste último século 

até agora, o esfacelamento das instituições Família, Religião e junto com elas as éticas das 

quais são fonte. Como fundamentar a ética em uma sociedade extremamente individualista na 

qual as concepções sobre bem, mal e solidariedade, são tão diversas? Segundo o teórico é 

preciso fé, que não é o fundamento da ética, mas sua fonte de energia, aquilo que vai 

alimentá-la. Não basta apenas conhecer a idéia de ética, mas crer nela. 

Morin define a sociedade como complexa como dissemos a pouco, por conta do excesso de 

liberdade presente nela que constitui com o desapego uma proporção inversa, quanto mais 

complexa for a sociedade menos amarras ela terá. A necessidade de algo que sustente a 

sociedade complexa na qual vivemos pode ser suprida pela solidariedade segundo Morin, que 

propõe a religação entre ciência e cidadão. 

Apesar das forças que nos separam, apesar de termos raízes firmadas em lugares 

determinados e identidades diversas precisamos apreender a idéia da comunidade de destino. 

Se estamos no Brasil ou na França seremos em ambos afetados pela crise econômica nos 

EUA. A humanidade como um todo sofre os mesmo problemas e caminha para um mesmo 

lugar. Logo é preciso criar um vínculo social baseado na solidariedade e não na obrigação.  

Somando-se àquilo, Morin fala da necessidade de religar os conhecimentos. É preciso que o 

conhecimento seja capaz de religar, de ressignificar, de reconceptualizar para que não seja 

empobrecido. O conhecimento deve ser passível de se separar e de se unir de novo, sob novos 

vieses, “um conhecimento que não seja capaz de religações seria um conhecimento 

insuficiente” (PENA, 2001, p.50). 

Grande e difícil empreitada é tentarmos definir em que paradigma nos situamos no tempo 

presente. Isso se dá porque vivemos uma época de transição. Ainda existe um ranço da Era 

Moderna, em contrapartida conseguimos enumerar uma série de fatos que nos fazem ter 

certeza de que já não estamos mais na modernidade fortemente fundamentada nas ciências 

naturais e nas teorias surgidas no século XIX. Para entendermos melhor em que momento nos 

encontramos em pleno século XXI, antes, falemos um pouco sobre o modelo de racionalidade 

que presidiu a ciência moderna. 

A ciência moderna admite apenas uma forma verdadeira de se conhecer, e estabelece linhas 

bem delimitadas entre o saber científico e o do senso comum. Ela privilegia a causa das coisas 
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e não seu fim, enquanto no senso comum as duas coisas coexistem pacificamente. Assim, se 

comporta com forte desconfiança em relação ao que as coisas parecem ser, pois as evidências 

de nossa experiência imediata “estão na base do conhecimento vulgar, são ilusórias” 

(BOAVENTRA, 2001, p.4). Entre os argumentos usados para refutar o conhecimento advindo 

da experiência imediata está o comentário citado por Boaventura: 

Como bem salienta Einstein no prefácio ao diálogo sobre os grandes 
sistemas do mundo, Galileu esforça-se denodadamente por demonstrar que a 
hipótese dos movimentos de rotação e de translação da terra não é refutada 
pelo fato de não observarmos quaisquer efeitos mecânicos desses 
movimentos, ou seja, pelo fato de a terra nos parecer parada e quieta 
(BOAVENTRA, 2001, p.4). 

 

Ponto relevante também é a separação entre a natureza e o ser humano. A natureza é passiva, 

enquanto o ser humano ativo objetiva conhecê-la para dominá-la e controlá-la. Para tanto, 

usará como ferramenta principal de suas análises a matemática. Dividindo, separando, 

classificando e quantificando o conhecimento. Esta exatidão se reflete também na 

previsibilidade das leis da natureza, por exemplo, “no pressuposto de que o resultado se 

produzirá independentemente do lugar e do tempo em que se realizarem as coisas iniciais” 

(BOAVENTRA, 2001, p.5). O mundo do conhecimento quantificado é o mundo exato, que 

não dá margem à dúvida, no qual se tem a idéia de estabilidade, de imutabilidade. As coisas 

podem ser determinadas através de leis como uma máquina que sempre responderá aos 

comandos. Somente assim poderá existir “transformação tecnológica do real” 

(BOAVENTURA, 2001, p.5), segundo o pensamento Moderno. 

Esta exatidão atribuída às ciências naturais fornece base para que se transfiram os mesmos 

métodos de análise às ciências sociais, “a ciência moderna hegemônica que a pouco e pouco 

transbordou do estudo da natureza para o estudo da sociedade” (BOAVENTURA, 2001, p.6). 

A esta vertente de forte ligação positivista se contrapõe a forma de pensar as ciências sociais 

tomando por base as singularidades do ser humano. Ambas, no entanto fazem a separação 

natureza/homem. 

Pode, pois, concluir-se que ambas as concepções de ciência social a que 
aludi pertencem ao paradigma da ciência moderna, ainda que a concepção 
mencionada em segundo lugar represente, dentro deste paradigma, um sinal 
de crise e contenha alguns dos componentes da transição para um outro 
paradigma científico (BOAVENTURA, 2001, p.8). 
 

Entretanto, no momento em que as leis consideradas imutáveis e exatas são relativizadas o 

cenário começa a mudar. A Teoria da Relatividade é o grande marco da crise no paradigma da 

Modernidade, cai por terra a teoria do tempo e espaço absolutos. A matemática deixa assim de 
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ser a ferramenta primeira nas pesquisas, pois sua medição exata já não é mais conveniente e 

apropriada como o foi até o século XIX. Pois agora vivemos sob o regime do contorno 

indefinido das coisas, não podemos mais agrupá-las em um bloco, já não são classificáveis, 

“os objetos tem fronteiras cada vez menos definidas; são constituídos por anéis que se 

entrecruzam em teias complexas com os dos restantes objetos a tal ponto que os objetos em si 

são menos reais que as relações entre eles.” (BOAVENTRA, 2001, p.12). 

Assim, a natureza do paradigma que está emergindo não faz a separação dicotômica do 

conhecimento, não o separa em dois pólos distintos. Ele se comporta justamente de forma 

contrária, ele é complexo por sua natureza fluida e diversa. Não se pode mais, como fazia a 

ciência moderna, separar o conhecimento para classificá-lo. Os elementos estão agora 

misturados, imbricados, fundidos e não há como dividi-los. Agora o curso muda de sentido, as 

ciências sociais estão sendo usadas como parâmetro para as ciências naturais e não mais o 

inverso. A proposta é, como bem ressalta Boaventura, que se construa um “conhecimento 

prudente”, não por ele mesmo, mas em favor de uma “vida decente”, as implicações sociais 

da produção científica são imprescindíveis neste caso. 

 

Todos os ingredientes no Caldeirão 

 

No final das contas de que nos serviu toda esta discussão? É um questionamento possível. No 

entanto, dar a esta pergunta uma resposta negativa é dar também uma resposta ingênua. Para 

percorrer o caminho da pesquisa não basta saber o destino, é preciso que se escolha o quê irá 

nos transportar, ter consciência do local no qual nos situamos e da existência de outros meios 

de condução. 

Assim, são deveras indispensáveis ao fazer ciência as discussões levantadas por Hannah, 

Boaventura e Morin. 

Foi a partir da contribuição dada por estes teóricos que pensamos um pouco acerca da 

pesquisa que desenvolveremos neste mestrado em Letras. Em que medida a pesquisa que 

propomos é pertinente dentro das ciências da Linguagem? 

O caldeirão da Santa Cruz do Deserto foi um evento histórico político-religioso que envolveu 

camponeses e o governo, a semelhança de Canudos e do Contestado e constrói o tema de 

nosso projeto de mestrado. Assim sendo, para analisarmos como aqueles dois textos (a 

literatura, com o livro “Caldeirão” de Cláudio Aguiar; e o cinema, com “O caldeirão de Santa 

Cruz do Deserto” de Rosemberg Cariry) comunicaram este evento não de forma ingênua, mas 

carregados de um senso crítico político, não seria suficiente estudarmos apenas como se 
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comportam as duas linguagens textuais em questão. Precisaremos nos distanciar do 

“Caldeirão” para enxergá-lo de forma ampla e vê-lo dentro do contexto no qual estava 

entremeado, nos deslocarmos para o ponto arquimediano que Hannah nos propõe e não vê-lo 

fragmentado e deslocado como nos lembra Morin. Em que momento vivia o povo que 

participou e viveu no caldeirão, um arraial situado no vale do Cariry, o que os levou a 

depositar tanta confiança no beato José Lourenço que guiava aquele povo? Para dar resposta a 

esta pergunta é necessário um comportamento democrático do qual falou Morin em relação a 

nossa pesquisa, precisamos ouvir todas as vozes. O método que adotaremos constitui-se em 

um percurso democrático do fazer pesquisa, pois leva em conta não apenas as idéias aceitas 

pela grande maioria acadêmica, fazendo uso de todo material respeitado enquanto discurso 

científico pelo corpo de intelectuais. A memória do povo, não legitimada como história 

oficial, confiável, e os arquivos registrados nos livros de intelectuais respeitados coexistirão 

em nossa pesquisa. É óbvio que um sobressairá mais que o outro sem que, no entanto, haja 

silenciamento de nenhuma das partes. Optaremos por algumas abordagens teóricas em 

detrimento de outras, deixando sempre, porém a ressalva de que não estamos aqui fazendo 

uma última leitura, mas uma leitura possível. Tendo consciência de que muitas outras 

verdades coexistem paralelas à verdade que adotamos, que ela está imersa numa diversidade 

de posicionamentos diferentes acerca do mesmo objeto. Pois conforme Morin, “a democracia 

não tem verdade” (PENA, 2001, p. 32). 

A categoria Sertão será nosso foco na pesquisa proposta. Como ela foi pensada e por quais 

motivos não podemos tomar como últimas as considerações já feitas sobre o sertão e o 

cangaço. Pretendemos olhar para o Sertão como categoria social e não limitadamente físico-

geográfica, e, portanto, em constante construção. Por esse fato, referências que, 

aparentemente apenas, não teriam relação com a pesquisa serão peça indispensável às nossas 

reflexões. 

Mostrar como a Literatura tem falado daquele povo “durante três séculos capado e recapado, 

sangrado e ressangrado”, uma das mais belas citações de Capistrano de Abreu, nos é de muito 

interesse. Pensar em como a linguagem, e neste caso a literatura e o cinema, nos fazem 

problematizar e ler criticamente um evento local é nos fazer pensar num nível universal, pois 

discutiremos no final das contas problemas sociais que existem sob configurações parecidas 

em outras partes do globo. 

Hoje já não nos interessa o conhecimento quantificável, desvinculado do sujeito, do elemento 

humano, que tanto marcou a ciência moderna. Queremos como propôs Boaventura construir 

um conhecimento prudente para uma vida decente. Colocar sob nós o jugo que nos é devido 
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enquanto pesquisadores. A responsabilidade de fazer ciência tendo consciência de nossas 

limitações, sabendo em que paradigma vivemos, querendo de alguma forma contribuir não só 

para a produção intelectual, mas para a vida social. Queremos dar à nossa produção científica 

a valência de se religar e de se ligar também ao cidadão. Fica a pergunta/resposta/questão: 

afinal, de que nos serve a ciência? 
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