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INTRODUÇÃO 

 Neste artigo pretende-se refletir a experiência no processo de pesquisa 

considerando os avanços e problemas enfrentados por grupos de pesquisa 

EDUCON/UFS e EEDR/UNEB sob alguns pressupostos da ciência na perspectiva de 

Gaston Bachelard e Thomas Kuhn. Para tal reflexão tomamos as duas principais idéias 

desses autores na área da investigação cientifica relacionando-as ao contexto da 

pesquisa desenvolvida na dimensão da prática educativa a partir de questões oriundas do 

universo escolar. Por um lado, se impõem as questões com relação à ruptura entre os 

saberes do quotidiano e os saberes da escola. E dessa maneira questiona-se a 

possibilidade de construção do saber científico com as rupturas: Quais as possibilidades 

de construção do saber a partir das rupturas?  

 Que elementos surgidos das rupturas possibilitariam a inovação das práticas 

educativas no contexto da escola?  

 Buscamos idéias associadas à nossa experiência na pesquisa educacional na 

tentativa de encontrar pistas para orientar nossa reflexão ao mesmo tempo que 

nossa vivência na pesquisa.  Partimos dos exemplos onde vivenciamos de per si 

inquietações, que na prática formam o tecido de fundo das questões aqui 

levantadas e que nos remetem à problemática da própria pesquisa na área da 

educação e das ciências sociais aplicadas. É o contexto, das questões, das 
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pluralidades e das complexidades das situações educativas que  nos atrai às teorias 

de Bachelard e Kuhn na busca de compreensão dos debates da pesquisa na área da  

educação e da prática da ciência. 

Nesse sentido tomaremos como exemplo a questão da relação étnico-

cultural homem-natureza, espírito de preservação e sustentabilidade para as 

gerações futuras além da preocupação com a sobrevivência.  Faz-se necessário 

discutir sobre a questão dos saberes e das práticas culturais, aqui no caso indígena, 

na perspectiva de evidenciar pistas para construção de categorias de saberes  

focalizando as práticas educativas. Assim refletiremos partindo de alguns relatos 

de duas pesquisas realizadas associando alguns autores na tentativa de um 

exercício inicial de compartilhar idéias advindas da nossa própria prática em 

pesquisa no campo das ciências humanas e sociais aplicadas.  

AS RELAÇÕES DOS JOVENS COM A NATUREZA E COM A QUESTÃO 

ECOLÓGICA 

 Questionando quais as relações dos jovens com a natureza e com a questão 

ecológica encontramos os jovens em zonas urbanas (São Paulo no Brasil, Saint-

Denis e Épinay-sur-Seine na França) e em zonas amazonienses (Cuiabá e Alta 

Floresta no Brasil1. Uma verdadeira aventura no sentido de que observamos, mais 

uma vez, que o efeito da educação depende de uma parte do quê se ensina e, de 

outra parte, das concepções que o aluno já têm em mente quando “recebe” o que se 

ensina. Concepção diferente do que se aplicaria na pesquisa, pois que já se começa 

com uma inquietação em relação a algo que já se sabe e ao mesmo tempo com o 

sentimento de que não sabe e por isso mesmo se quer pesquisar; uma insatisfação, 

uma necessidade de busca de solução para um problema. A pesquisa depende da 

questão que se coloca e das concepções hipotéticas construídas.  

A partir dos dados obtidos através de questionários e entrevistas no Brasil 

com (647 alunos) e na França com (177 alunos), constatamos que os jovens são 

conscientes de que existe um problema ecológico. Não há diferença significativa 

                                                 
1 Pesquisa feita durante o mestrado, defendido em 1999 na Universidade de Paris 8 (Da Silva, 1999). 
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entre Brasil e França, alunos e alunas. Entretanto, é evidente que quanto mais alto 

o nível de escolarização maior a consciência ecológica. 

Poderíamos perguntar ainda que se essa consciência ecológica iria resistir 

à contradição de, por um lado, preservar a natureza e, por outro, encontrar um 

emprego, sustentar a família, etc., isto é iria resistir à contradição potencial entre 

consciência ecológica e desenvolvimento. Questionamos ainda "Considerando o 

grande número de natalidade num país, que direito temos de fazer queimadas em 

alguns pedaços da floresta visando sua fonte de sobrevivência?".  

Nessa pergunta, observamos a consciência ecológica dos jovens nas suas 

respostas: trata-se apenas de queimar "alguns pedaços" de floresta e não a floresta 

toda, e de sustentar crianças com o ganho do único trabalho que lhe é oferecido na 

localidade, logo única fonte de sobrevivência. Contudo, a consciência ecológica 

resiste: dois terços desses jovens recusam sacrificar a floresta para sustentar 

crianças. Como podemos observar, um terço dos jovens, sujeitos da pesquisa, 

prioriza as crianças: a sua consciência ecológica aparece mais flexível diante de 

uma escolha concreta do que diante dos princípios éticos. Vale a pena salientar o 

fato de que os Brasileiros resistem um pouco mais do que os Franceses, e os alunos 

que vivem na zona amazoniense um pouco mais do que os que vivem em cidades. 

Verificamos que quanto mais próxima a floresta, mais forte a vontade de preservá-

la.  

Reafirmando a idéia Bachelardiana a dificuldade fundamental reside na 

noção de "ruptura epistemológica" na qual os jovens precisam sair do senso 

comum para a construção do saber científico. A pesquisa mostra elementos da 

realidade concreta. Nesse caso vai depender da relação que os jovens possam 

estabelecer com a natureza e aqui se pode valorizar o trabalho da escola a partir do 

projeto político pedagógico de objetivar as características da formação da pessoa 

nos aspectos da construção do conhecimento científico; das habilidades e 

qualificação para o trabalho; e do exercicio da cidadania. No nosso entender cabe a 

escola intervir no processo de construção do sujeito provocando as rupturas 

epistemológicas necessárias na direção da formação do espírito científico; abrindo 

janelas para outros horizontes enxergando a natureza a partir do olhar do senso 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
4 

comum, numa relação poética (mãe-natureza), mas, contudo instrumentalizá-lo 

para a vida coletiva levando em conta o direito a diferença, e não só trazendo para 

os alunos/jovens palavras do mundo mais possibilitando a eles expressar o mundo 

em palavras. 

 OS SABERES E DAS PRÁTICAS DOS JOVENS INDÍGENAS   

 Nossa reflexão neste caso está associada específicamente a pesquisa 

realizada  sobre saberes e práticas a partir de um projeto em educação e 

desenvolvimento que procurava as imagens do quotidiano junto à jovens indígenas 

Fulni-ô e Kariri-Xocó no Nordeste Brasileiro. Esses jovens apesar de ter uma 

relação respeitosa e de convivência com a natureza, trazem características 

diferenciadas dos jovens da pesquisa citada anteriormente. São jovens pela idade 

(entre 18 e 30 anos), homens e mulheres, pais e mães de família que buscam 

sobreviver re-construindo os saberes e práticas ancestrais herdadas. Essa pesquisa 

coletiva desenvolvida pelo grupo de pesquisa Educação, Etnicidade e 

Desenvolvimento Regional do Programa de pós-Graduação Mestrado Profissional 

em politicas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional 

(PGDR) da UNEB .  

 Dentre  outras questões, nós nos perguntávamos quais os conhecimentos do 

mundo cultural  indígenas não-reconhecidos e/ou recalcados poderiam estar sendo 

articulados numa proposta para a escola?  

 Encontramos algumas respostas ou pelo menos elementos que respondem às 

questões que se apresentam em níveis: da trajetória e dos saberes e práticas. Ficou 

evidente que a concepção diferenciada dessas questões não deve ser interpretada como 

resultado calcado em uma idéia de simples transposição em termos diferenciais, dos 

conceitos e dos caminhos científicos tal qual a concepção de ciência fragmentada 

poderia expressar; mas como resultado de uma reconstrução conceitual que possibilita 

uma reorganização do campo do saber, e possivelmente, da ciência a partir do próprio 

movimento indígena em torno da busca de condições dignas de vida na terra.  

No nível da trajetória observamos o movimento presente no quotidiano dos 

habitantes da Thá-fene, no qual destacamos os elementos seguintes partindo de suas 
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relações do dia-a-dia, instituídas e que vão se instituindo e se transformando: a noção de 

território-tempo-espaço e de resistência-velocidade, em cada momento. Esses conceitos 

atualizam a questão dos saberes, das práticas e do acesso ao conhecimento que não são 

possíveis de serem pensados de modo sócio-educativo-político e histórico fora do ético-

filosófico-ancestral. É isto o diferencial que se apresenta através das categorias de 

saberes.   

Saberes: de vida; do cuidar; da solidariedade; do religioso-fé; do merecer- 

receber (transmissão); da legitimidade (paz; proteção- fechamento); da ancestralidade; 

dos ritos; do potencial; do parasita; do respeitar; da improvisação; da beleza, da empatia 

da intuição; do jogador; do outro e do iniciático. 

O trabalho conceitual referente aos saberes, as práticas e o acesso ao 

conhecimento têm uma relação de constituinte indígena, pois é junto a eles que se pode 

analisar de perto a dinâmica de sua relação educativa, os conceitos, as ocorrências do 

quotidiano relacionadas à aplicação e utilização do território-espaço-tempo e da 

resistência-velocidade.   

Essa reconstrução permite compreender de forma extraordinária o movimento 

histórico-geográfico indígena no tempo, resultando, com efeito, de uma parte da 

generalização dos conceitos, e de outra, que as expressões desses conceitos são 

suscetíveis de se deduzir uma da outra pelo procedimento de diferenciação e de 

integração de ser indígena e do ser; da relação com o espírito da natureza, do imaterial. 

No caso é o conjunto: aldeia-reserva Thá-fene-ser si mesmo, ser pai, mãe, filho, líder, 

mestre, artista, indígena; esse pertencimento é o que é relevante e é, sempre, 

simplesmente esquecido quando não mostrado de forma um tanto quanto limitada por 

pesquisadores e/ou mesmo historiadores priorizando as reivindicações e lutas para o 

resgate e demarcação das terras, outrora e ainda perdidas, porque urge a reparação!  

A razão dessa limitação encontra-se na contradição ou no paradoxo da situação; 

o fato de uma visão do indígena à maneira positivista como um instrumento à serviço da 

dominação privilegiando a história dos povos indígenas no Brasil enquanto primeiros 

habitantes corrobora com a negligência do conhecimento indígena, sua sabedoria e 

ancestralidade, seus saberes e práticas que contem saberes do senso comum, saberes da 
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ciência da natureza, saberes científicos já disseminados na considerada sociedade 

ciivilizada  e mais além disso, um saber epistêmico distinto a partir das estruturas 

linguisticas e rituais ancestrais esquecidos ou refutados social e historicamente. Isto é 

negligencia-se quase sempre reconhecer o efeito da ação do conhecimento propriamente 

indígena na política de educação, no modo vivendis, do espírito, do lado de dentro da 

coordenação, a coerência e a gênese conceitual.  

Neste sentido é interessante destacar que se as fórmulas ou regras gerais 

resumem os diversos resultados, tudo sob uma só dimensão, eles são também pontos de 

vista de partida para novas investigações. Com toda a evidência da luta dos povos 

indígenas, e porque não dizer também dos povos da floresta toma-se mais consciência 

apenas do seu valor mais específico cultural e caricatural. A orientação na direção do 

conjunto de leis ou regras reguladas por procedimentos lógicos vinculados ao dia-a-dia 

revela uma especialidade, cujo estilo abre a via do que poderá ser a epistemologia 

indígena e a consciência do jovem sobre a ecologia, cuja natureza o abriga e protege.  

 Há necessidade de se re-construir um modelo epistemológico indígena 

“standart” para se experimentar no ensino básico na escola pública. As interações no 

início podem ser frágeis, pois que oscilam em estado de vulnerabilidade e sugere a 

possibilidade de descobertas de interações não normalisáveis, à priori, mas a existência 

pode ser conjecturada pelo modelo standart sendo necessários parâmetros teóricos que 

evidenciem o valor crítico com precisão análoga. Lembrando que a interferência 

cultural diz respeito ao conhecimento das identidades civilizatórias plurais, nas quais se 

enraízam as referências dos atores, da escola e do trabalho de geração de novas 

identidades culturais, ligado à lógica dos magmas (CASTORIADIS, 1975), pode-se 

imaginar interações fundamentais onde a dinâmica coletiva, mesmo de um pequeno 

grupo, caracterize o engendramento de novas relações com os saberes. O ponto de vista 

baseado sobre o grupo e na idéia de interação depende da “escala de observação”, isto é 

“du point de l’observation”, o que significa não somente procurar uma imagem indígena 

coerente com a teoria existente, mas construir um quadro no qual, a situação real  

constitui-se em novos fenômenos que podem ser discutidos, levando-se em conta que o 

paradigma político existente, não obstante esforços, ainda não assimila as questões 

científicas, antropólogicas e culturais indígenas, na perspectiva de Tomas Kuhn.  No 
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que diz respeito ao pensamento Bachelardiano os saberes e práticas escolar denunciam 

sua ruptura com os os saberes e práticas indígenas.    

Isso implica compreender que investigar saberes, práticas indígena, toma sentido 

num campo de relação com o saber; da relação do fazer e do ser na poiésis do espírito 

da natureza, quando se pode sentir a presença do espírito, do imaterial pela beleza que 

se apresenta sem palavras, independentemente da aparência material externalizada, 

momentos, cujos objetos de estudo se caracterizam pela singularidade, e por vezes 

temporários, como campos que não são necessariamente coerentes, o que pode provocar 

substituição por uma teoria considerada mais fundamental, porém de natureza 

radicalmente diferente.  Quando sua compreensão somente poderá se dar pela lógica da 

complexidade (MORIN, 1999), pois que a complexidade se aproxima de um ruído 

oriundo do caos, dada a incerteza do comportamento humano não previsível e das 

situações sociais não lineares.  

Creditamos ao processo de pesquisa instaurado, junto aos indígenas, a integração 

dos membros pesquisadores e sua formação para a pesquisa pelos práticos para a 

pesquisa, primeira meta prevista. Em seguida a produção do vídeo.  Por isso, foi 

desenvolvido um instrumento de sistematização e análise dos trabalhos na forma de 

uma ficha cadastral e entrevista utilizando-se como estratégia de análise das palavras-

chave referentes ao conteúdo abordado.  Também foram feitas observações pelos 

membros do grupo e relatos individuais. Além disso, as reuniões do grupo pesquisador 

para reflexão dos temas indígenas destacados.  

 Essa perspectiva abriu a possibilidade de se estabelecer um panorama dos temas 

abordados destacando-se duas grandes áreas:  

� A) Acesso aos saberes, às práticas e o modo de vida indígenas, bem remarcado 

na reconstrução do lugar para habitar.  

� B) O conhecimento indígena enquanto a existência de uma lógica de 

compreensão diferenciada daquela acostumada herdada da educação greco-

romana.  
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 A relação do jovem de um modo geral com a sociedade é conflituosa e em 

alguns aspectos pode-se assemelhar à relação do jovem indígena. Entretanto, a relação 

da população indígena com a sociedade é demais conflituosa cuja uma das razões a qual 

refletimos nesse tempo de convivência, de idas e vindas às aldeias e acompanhando o 

movimento principalmente dos líderes da reserva Thá-fene é a compreensão da visão de 

mundo, de ser humano e da natureza diferenciada que reflete portanto em práticas de 

vida diferenciadas que envolvem o contexto da contradição Educação-Sustentabilidade-

Desenvolvimento. Em nossa prática de pesquisa a dificuldade se manifesta justamente 

na tentativa de criar uma relação entre estudo de teorias (textos) considerando a 

compleximultiplicidade2 dos temas abordados em sua diversificação que esbarra na 

grande questão da dignidade da sobrevivência indígena. Deste modo, priorizaram-se 

dois temas de análise para desenvolvimento de estudos temáticos a serem sugeridos aos 

programas de pós-graduação da UNEB:  

a) a questão do acesso dos saberes, das práticas e do modo de vida e 

sustentabilidade da população indígena, no caso específico do grupo comunitário 

estudado, na educação, logo no ensino básico sobre a história e culturas indígenas 

enquanto conhecimento de ensino-aprendizagem para a formação de crianças e 

adolescentes e de professores. 

b) a questão do conhecimento referente à descoberta e/ou elaboração de formas de 

saber e aprender diferenciadas, que dizem respeito à epistemologia do conhecimento 

indígena engendrada pelo “espírito” da natureza e seus elementos. 

Durante o período ao qual se refere esta pesquisa demos início a uma proposta para 

a difusão do vídeo-documentário indígena nas escolas públicas do Estado da Bahia 

visando à integração do currículo da educação básica atendendo à Lei 11.645/2008 

acima referida. E que os direitos sejam reconhecidos para a comunidade indígena que 

compõe a presente proposta. É o que esperamos. 

                                                 
2 Compleximultiplicidade implicando no reconhecimento da demanda de um longo trabalho de 
elaboração que dê conta dos princípios de um povo que dizem respeito aos pontos materiais 
caracterizados pela posição, espaço e tempo e sensibilidade às forças exteriores, por um lado e por outro, 
que dê conta da sua natureza e suas propriedades que mesmo sendo do humano o distingue, não por ter 
um comportamento único, mas  mesmo afastado é como se  persistisse um elo invisível.    
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O processo de realização do filme-documentário sobre saberes, práticas, 

educação, gestão e desenvolvimento: retratos da saga indígena Fulni-ô e Kariri-Xocó no 

Nordeste foi além do esperado por proporcionar o interesse de diversos grupos por 

conhecer a tanto a Reserva quanto as aldeias e gerando ainda apresentação de projetos 

relacionados à temática nos programas de pós-graduação já citados.   O 

desenvolvimento da pesquisa sobre os saberes e práticas em educação, gestão e 

desenvolvimento envolvendo os membros da comunidade indígena enquanto 

pesquisadores práticos de acordo com a proposição da pesquisa pelos práticos de Ruth 

Canter Kohn, (1991 e 1982) gera o laço da confiança e co-laboração com os 

pesquisadores acadêmicos, o que funda de modo consistente a noção de implicação.  A 

análise indica que, existindo um conjunto de condições como a coexistência da 

“diferença”, no caso, étnico-cultural  e logo diferenças teóricas, diferenças de modo de 

fazer, operacionais, que a escuta sensível ao buscar dar coerência e consistência 

possibilita a produção de instrumentais estratégicos para o estabelecimento de novas 

relações com os saberes, por sua vez passíveis de iniciação, acompanhamento, controle 

e avaliação no ensino básico.  

Diferentemente de se pensar a capacitação para professores utilizando-se 

da historiografia tradicionalmente autoritária que recusa outras culturas colocando-

as em situação de sulbaternidade.  Propõe-se uma estrutura teórica que fundamente 

a operacionalização da prática da pedagogia da interferência fundamentada com 

raciocínio adequado gerando inicialmente um diagnóstico específico, cujo 

direcionamento lógico originará uma base teórica e conceitual de análise 

diferenciada. Se faz necessário a criação do modelo para verificar e adquirir desde 

cenários de condições estratégicas, da gestão do conhecimento para estabelecer 

áreas de qualidade no contexto até aos mais diversos tipos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação. Essa pesquisa vem ratificar os mesmos dados que se 

encontra em minha tese de doutorado: constata-se mais uma vez, junto aos 

indígenas proposições que colocam em evidência saberes oriundos do lugar 

cultural onde eles se situam, distinguem-se as implicações em nível individual e 

implicações da formação da prática cultural. Aparecendo assim saberes como 

marcas étnicas e culturais com possibilidades de ser estruturados na formação de 

professores.   
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  Ambas as pesquisas trazem na forma das questões o sucitar da (in)formação dos 

sujeitos da pesquisa: os jovens e jovens indígenas assim poderíamos admitir do próprio 

Bachelard a crítica a versão ingênua da construção científica, no sentido da evolução do 

processo metodológico de pesquisa, que supõe uma relação demasiadamente direta, 

ignorante das necessárias mediações entre as relações do mundo cotidiano e do 

conhecimento científico. A crítica à postura do pesquisador advém do fato de que o  

pesquisador traz para a experiência de pesquisa conhecimentos já constituídos que 

podem ser obstáculos ao conhecimento científico, cabendo a ele no papel de 

pesquisador orientador estabelecer os desafios necessários para a superação do 

obstáculo epistemológico. 

  

 No viés do que Kuhn (1998)  nos leva a refletir podemos verificar que a ruptura 

entre paradigmas corresponde à escolha entre modos incompatíveis de busca de 

soluções para as questões científicas da vida coletiva. Para ele tanto as revoluções 

políticas quanto as revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, com 

frequência restrito a um segmento da comunidade política ou científica, de que as 

instituições ou o paradigma existente deixaram de responder ou de funcionar 

adequadamente aos problemas postos ou na exploração de um aspecto da natureza, cuja 

exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma.  

 Neste sentido a pesquisa é iniciada pelas indagações que nos inquietam e esse 

espírito é preciso fazer brotar do estado de insatisfação com o cotidiano no exercício 

profissional do dia-a-dia.  Em relação ao ensino Bachelard ressalta a idéia de 

incompatibilidade da formação do espirito cientifico presente na ato de simplesmente se  

ensinar somente os resultados da experiência empírica. Pois que na pesquisa isso não 

corresponde à formação do espírito da própria ciência, a compreensão de um fenômeno 

exige um método e as razões dependem do exercício das etapas sucessivas para alcançar 

o resultado científico referenciado pelos métodos e problemas colocados. 

 Para Bachelard: "o espírito científico é essencialmente uma retificação do saber" 

(1991). Não se pode começar uma pesquisa cinetífica que não seja por uma questão 

científica e evidenciando os conhecimentos errôneos que lhe pré-existem. Pretender o 
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contrário é fracassar no que Bachelard traz como essencial: a formação do espírito 

científico.  

 Com efeito, não é suficiente que a "verdade" retifique o erro, é necessário que o 

espírito tenha consciência disso, o que só lhe permite livrar-se dos seus erros. Este trabalho 

de retificação é o que define a Razão assim caracterizada pela sua função e não pela sua 

estrutura. "A função da razão é provocar crises" (1972a). "Creio que nos instruímos contra 

algo, talvez mesmo contra alguém, e já contra si mesmo. É o que dá, a meu ver, tamanha 

importância à razão polêmica (...). Só as crises da razão podem instruir a razão" (idem). 

Nesse ponto encontramos a intercessão entre a idéia Bachelardiana e Kuhniana.  O 

pesquisador que busca resolver um problema definido pelo conhecimento e pela técnica 

existentes não se limita simplesmente a olhar ao seu redor. Uma vez definida questão, sabe-

se o que se quer alcançar, é o problema filosófico da pesquisa, o que possibilita conceber os 

instrumentos de pesquisa. De acordo com Kuhn (1998) a nova descoberta somente pode 

emergir na medida em que as antecipações  sobre a natureza e os instrumentos do cientísta 

demonstram estar equivocados.  

Frequentemente, a importância da descoberta resultante será ela 
mesma proporcional à extensão e à tenacidade da anomalia que a 
pronunciou. Nesse caso deve evidentemente haver um conflito 
entre o paradigma que revela uma anomalia e aquele que, mais 
tarde a submete a uma lei. 

    KUNH (1998, p. 131) 
 

 As descobertas científicas acontecem com a destruição dos paradigmas. Se 

pensarmos no cotidiano como uma realidade paradigmática, vamos encontrar em   

Bachelard a definição da construção científica como um processo de ruptura com a 

experiência cotidiana. Com efeito, Bachelard critica tanto o "empirismo" 

epistemológico quanto o pedagógico. "O empirismo começa por registrar os fatos 

evidentes, a Ciência denuncia essa evidência para descobrir as leis escondidas" (idem). 

"Todos os fatos são imobilizadores, em nós e fora de nós" (1972a).  Em ambos os casos, 

o espírito é ativo, solto, às vezes apaixonado, mas turbulento e polêmico. 

 A ruptura epistemológica é radical, uma vez que, no final do processo, foi 

trocado o mundo, foi mudado o sujeito. No caso dos jovens indígenas poderíamos dizer 

que eles ao se estabelecer em um outro espaço territorial sofreram uma ruptura social; 
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uma ruptura cultural; sendo necessário adaptarem-se às novas regras local assumindo 

nova postura diante da própria vida e diante dos outros, isto é nova postura e novas 

questões no mundo. E se pensarmos em termos de saberes, de conhecimentos 

poderíamos afirmar que houve uma ruptura epistemológica? Nos termos de Bachelard 

pensamos que não, pois que não se verifica alteração no modo de pensar, na formulação 

do pensamento desses jovens indígenas, que apesar de incorporação de outros 

elementos culturais, mantêm os traços característicos da forma de pensar da cultura 

herdada: manter vivo os traços característicos culturais indígenas: culto aos ancestrais; 

as manifestçãoes culturais; a escola com a língua Yaathée.   

O problema é que ao chegar a essa conclusão, deparamo-nos com um outro 

questionamento o de saber quem é esse sujeito epistêmico que vive em um mundo que é 

a sua verificação, a sua construção?  

De qual mundo estamos falando?  

Com efeito, o sujeito vivo e empírico (Eu com desejos, experiência do mundo, 

história); nesse caso o jovem eccológico, o jovem trabalhador, o jovem indígena, o 

jovem... É também colocado no lugar de sujeito epistêmico (Eu do conhecimento). 

 Mas o pensamento apropria-se do dinamismo da vida para criar outro mundo, 

outro sujeito, outra forma de vida. Para tanto, ele deve, no próprio movimento da vida, 

romper com "as leis da vida", "com esta viscosidade que caracteriza a vida sem 

pensamento". Podemos dizer que, para Bachelard, a formação do espírito científico é 

um movimento contínuo de ruptura, o qual (e isto é essencial) se sabe como movimento 

contínuo e como ruptura, ou seja, como "retificação". Nesse contexto existem duas 

rupturas epistemológicas fundamentais e a relação entre mundo quotidiano e 

conhecimento científico não é igual nas duas. 

A DUPLA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA E OS FENÔMENOS 

RESULTANTES DA CRISE DOS PARADIGMAS 

A ruptura bachelardiana "entre o conhecimento sensível e o conhecimento 

científico" (1994a) é bem conhecida. Mas é preciso não esquecer uma segunda ruptura, 

também essencial para Bachelard: a que se produziu na própria história da Ciência. 
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"Devemos insistir na ruptura entre o verdadeiro espírito científico moderno e o simples 

espírito de ordem e de classificação" que caracteriza o espírito científico do fim do 

século XVIII e do século XIX (1991). De certa maneira, esse se aproxima mais ao 

conhecimento comum que ao "novo espírito científico" do século XX. 

 A conquista e construção da Razão, através da substituição de um mundo racional 

construído a um mundo vivido dado. Nela, há uma continuidade: cada etapa pode construir-

se apenas com base na precedente, como crítica e superação da etapa anterior. Na 

aproximação com a idéia de ruptura, segundo Kuhn (op.cit.) são três os tipos de fenômeno a 

propóstito dos quais pode ser desenvolvida uma nova descoberta ou teoria:  

O primeiro compreende os fenômeno já explicados pelso paradigmas 

existentes. Tais fenômenos praticamente não oferecem motivos para a construção de 

uma teoria ou como ponto de partida, pois que sua natureza não a fundamenta.  

O segundo grupo de fenômenos compreende aqueles cuja natureza  é indicada 

pelos paradigmas existentes mas cujos detalhes somente pode ser entendidos após uma 

maior articulação da teoria. Tais pesquisas visam antes a articulação entre  os 

paradigmas existentes que  a invenção de novos.  

Na impossibilidade de aceitação, portanto na recusa de assimilação pelos 

paradigmas existentes, surge então o terceiro tipo de fenômeno: aquele das anomalias 

reconhecidas incompatíveis com os paradigmas vigentes. 

Nesta perspectiva tipológica desses fenômenos observamos pontos de 

intercessão com as das rupturas, que mudam a própria natureza do universo explicativo, 

denominadas fundamentais por Bachelard.  

1. Uma primeira ruptura produz-se entre o primeiro e o segundo nível, quando se 

passa do conceito-obstáculo substancialista à objetividade instrumental 

empirista. É uma ruptura entre o sensualismo da experiência primeira e uma 

organização já racional e instrumentalizada da experiência. 

2. A segunda ruptura ocorre entre o terceiro e o quarto nível, quando se passa de 

um conjunto de noções que fazem sentidos intuitivamente (massa, força, 
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aceleração) para um corpo de noções que fogem a qualquer intuição "natural" 

(com uma massa que não é mais a massa "de algo", mas uma massa-velocidade, 

uma massa-energia, uma massa dupla que inclui uma massa negativa). 

Com referência a essas duas rupturas maiores, Bachelard define três períodos 

do pensamento científico (1999):  

1. "o estado pré-científico", da Antiguidade clássica ao século XVIII 

2. "o estado científico", do fim do século XVIII até o início do século XX; 

3. a "era do novo espírito científico", a partir de 1905, isto é, da relatividade 

einsteiniana.  

 Enfim, a formação do espírito científico abre vieses para buscas de 

sustentabilidade da vida de maneira equilibrada com a natureza, entretanto há que se 

levar em conta a história e as possibilidades para superar os obstáculos sem que seja 

necessário incorrer no erro já constatado e aniquilar o caminho percorrido para atingir 

de imediato a meta capitalista final.  Na perspectiva dessas referências, podemos 

afirmar, por um lado, que não há novas teorias, nem novo conhecimento científico sem 

a anomalia da ruptura de paradigma. Não há pesquisa, nem formação sem rupturas, 

portanto sem exigências, sem novas posturas diante dos fenômenos paradigmáticos, 

logo sem novas descobertas. Por outro, não há formação sem continuidade, portanto 

sem paciência, sem respeito aos ritmos da atividade intelectual de cada um, muito 

menos sem respeito ao espirito e ritmos da natureza.  

O saber científico não tem a função de explicar o mundo cotidiano; a pesquisa 

ou o ensino vivo não é aquele que pretende explicar a vida mesma, mas aquele que  

consegue fazer com que construir outros mundos, chamados de científicos, seja uma 

grande aventura de alunos-professores-pesquisadores, como diria Ruth Canter Kohn3, 

professora emérita da Université Paris 8, uma aventura de todos os dias pelos práticos 

pesquisadores. 

                                                 
3  A pesquisa pelos práticos: A implicação como modo de produção dos conhecimentos (1998) 
Tradução de Leliana Santos de Sousa Gauthier e Jacques Gauthier.  
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