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A CONSTRUc;AO DO CONHECIMENTO: DO INDIVIDUAL AO SOCIAL
Roger Taussig Soares

o conhecimento e 0 meio mais distintivo pelo qual os seres humanos se relacionam com 0

mundo, aplicando as possibilidades da inteligencia sobre as percep~oes dos sentidos e
consolidando meios para 0 dominio e transforma~ao da natureza. 0 resultado e a
constru~ao de uma sociedade extremamente complexa, onde coabitam muitas no~oes de
realidade, oriundas dos desenvolvimentos da filosofia, da ciencia, da arte ou da religiao. A
diversidade de visoes de mundo que se observa entre grupos e culturas e entre individuos
em cada urn desses grupos nos leva a questionar quais os fundamentos do conhecimento
humano e os mecamsmos de transmissao, perpetuayao e transformayao do conhecimento no
ambito coletivo· e sociaL

Como conceito chissico, 0 conhecimento, particularmente 0 propositivo, e uma forma
especial de apreensao intelectiva da realidade que pode ser caracterizado como uma crenya
veradeira e justificada. Essa definiyao implica em considerayoes sobre 0 tipo de relayao que
se estabelece entre 0 sujeito e 0 objeto do conhecimento, a representayao adequada da
natureza na mente e as formas de justificayao da compreensao assim desenvolvida.

As primeiras considerayoes de natureza epistemol6gicas remontam a Grecia, com 0

idealismo de Platao e 0 realismo d;e Arist6te1es, assim como a concepyao fortemente
empirista do epicurismo. No entanto,e a partir do iluminismo que a epistemologia ganha
corpo com os escritos de Descartes (raciopalismo), Hume e Locke( empirismo),
Comte(positivismo) e posteriormente Kant e Fichte( criticismo).

Os problemas tratados pe1a epistemologia podem ser resumidos em cinco questoes
fundamentais: a possibilidade do conhecimento, a origem do conhecimento, a essencia do
conhecimento, os tipos de conhecimento e os criterios de verdade.

Apesar das notaveis teorias desenvolvidas por esses pensadores, as pesquisas
epistemo16gicas se restringem a considerayoes eminentemente filos6ficas. Com 0 avanyo
das ciencias, tanto na area da sociologia como na area da biolqgia, novas discussoes sac
trazidas a baila, seja interrogando 0 conhecimento como construyao social, como na Escola
de Frankfurt, ou na busca da aproximayao da teoria do conhecimento a pratica das
pesquisas biol6gicas no campo do desenvolvimento cognitivo e do funcionamento cerebral
como desenvolvidos na psicologia empirica e nas neurociencias.

A partir do seculo XX, surge uma tendencia crescente de desenvolvimento das
epistemologias naturalizadas, 0 que permitira tambem 0 desenvolvimento das ciencias
cognitivas a partir desse campo. 0 expoente do naturalismo e John Dewey que 0 define em
1939 como "oposto ao espiritualismo idealista, mas tambem oposto ao supematuralismo e



Seminarios Abertos de Epistemologia e Didatica
Coordena~ao: Prof_Dr. NIlson Jose Machado

aquela sua versao mitigada que apela a principios transcendentes a priori localizados em
um reino acima da Natureza e alem da experiencia.". Dessa maneira 0 naturalismo criticaas
vis5es metafisicas, incIuindo a perspectiva kantiana que baseava-se em categorias de juizo
existentes aprioristicamente na razao humana e que dimensionavam 0 conhecimento
surgido do contato com a experiencia fisica.

Na linha das epistemologias naturalizadas surgem as vers5es evoluciomirias do
conhecimento, especialmente do conhecimento cientifico. Para as epistemologias
evolucionarias ou evolutivas, 0 desenvolvimento do conhecimento no meio cientifico e
social em geral se da, aproximadamente, nos moldes da evoluyao biol6gica darwiniana,
submetida a processos de seleyiio natural, adaptayao e transmissao, caminhando em direyao
a uma diversidade crescente e em oposiyao ao ideal iluminista de uma convergencia de
conhecimentos em direyao a uma realidade absoluta alcanyavel pela razao.

Para a visao evolutiva, as teorias da ciencia se re1acionam no ambiente e soffem
variay5es no processo de transmissao, garantindo sua diversidade e de acordo com a sua
capacidade de se adaptar ao meio, ou seja, sua capacidade de responder as quest5es
correntes, sua sobrevivencia e descendencia estarao garantidas. Note-se que estar melhor
adaptado nao comporta valorayao etica, quer dizer, estar melhor adaptado nao significa ser
melhor para todos, nem 0 mais correto.

Com a ressalva das criticas feitas pela Escola de Frankfurt que denuncia no inicio
do seculo XX as falhas da aposta iluminista na razao, apontando os mitos criados pelo
cientificismo, como 0 mito do progresso, da tecnocracia e do especialista que servem it
manutenyao do poder e da critica apresentada pe1a seguidores do construtivismo social,
como Steve Woolgar, que questionam a id6ia mesma da existencia de leis e prindpios que
governem a natureza e nossa possibilidade de aces so a eles pe1a razao, podemos dizer que
as tendencias atuais das linhas de pesq~isa em filosofia da ciencia e teoria do conhecimento
favorecem a visao das epistemologias naturalizadas. Todavia, podemos entender essa
progressao como uma possibilidade de aproximaQao das ciencias com a filosofia, como se
pode observar no caso das ciencias cognitivas que nao deixam de questionar 0 quanta a
realidade nos e dada e 0 quanta e construida, como na Teoria dos Esquemas desenvolvida
por Michael Arbib e Mary Hesse em A Constru9ao Da Realidade.

A Teoria dos Esquemas surge no meio das ciencias cognitivas que procuram conciliar os
estudos das neurociencias e da psicologia experimental com as pesquisas no campo da
inteligencia artificial, elaborando modelos de sistemas inteligentes e procurando melhor
entender 0 funcionamento do cerebro a partir dos computadores e vice-versa. A Teoria dos
Esquemas e, assim, uma teoria do conhecimento humano que localiza 0 desenvolvimento
do conhecimento nas funy5es das redes neurais e identifica urn esquema como uma unidade
basica de cogniyao.

Urn esquema pode ser visto sob duas perspectivas, uma desde fora, como urn padrao
de comportamento repetitivo que se observa e desde dentro como uma rede neural que
permite a execuyao de um cicIo de percepyiio e ayao dinamico. Baseando-se na nOyao de
habito de Peirce, Arbib e1abora 0 conceito de esquema como um conjunto de regras
operativas incorporadas em urn sistema e para 0 processo evolutivo biol6gico, evoca os
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mecanismos de estabilidade e de adaptabilidade necessarios para 0 desenvolvimento do
complexo aparato que se constitui no sistema nervoso central e que permite a integrayao
das sensayoes provenientes das aferencias dos sentidos com as decisoes de ayao necessarias
it sobrevivencia.

A palavra esquema refere-se inicialmente a uma representayao no cerebro de uma
realidade extema ou intema, como a ideia de esquema corp6reo introduzida por Head e
Holmes em 1911. Posteriormente, seu significado nesse contexte e ampliado pelos
trabalhos de Piaget que na sua teoria construtivista de conhecimento desenvolve 0 conecito
de esquema como a estrutura das "caracteristicas generalisaveis desta ayao, ou seja, aquilo
que permite a repetiyao da mesma ayao ou sua aplicayao em um novo conteudo." Piaget
aponta tambem as estrategias de assimilayao e acomodayao como fatores que permitem a
evoluyao do repert6rio de esquemas adquiridos e a compreensao do mundo partir da
comparayao com dados existentes no sistema. Para Piaget e tambem para Arbib, os
esquemas nao sac estruturas passivas mas ativas na medida que permitem funyoes
complexas como; por exemplo, a percepyao de existencia ao longo do tempo do outro e de
si mesmo. No processo de aprendizagem, 0 esquema tem papel ativo porque serve de
modelo na mente que permite a comparayao com as percepyoes dos sentidos, dando
condiyoes de previsibilidade atraves da assimilayao; par outro lado, se a resposta do meio
nao corresponde ao esperado pelos esquemas existentes na cabeya, estes sac reestruturados
para se adequar a realidade percebida, no processo de acomodayao.

Um esquema pode ser compreendido como uma unidade de representayao, como no
caso de uma rede neural que possibilite um ciclo de percepyao-ayao. No sistema nervoso,
os esquemas constituem-se em redes de esquemas que se relacionam hierarquicamente e
que se integram para formar esquemas complexos. Esses esquemas complexos respondem
par fi.ms:oes organicas complexas COl)}O a linguagem e par esquemas que se formam
coletivamente como as teorias cientifi,cas, as estruturas de poder na sociedade ou as
doutrinas religiosas metafisicas. "

Resumidamente, podemos entender que existe uma realidade cotidiana de pessoas e
coisas que estao no mundo, a epistemologia pergunta como e possivel chegarmos a
conhecer essas realidades, lembrando que algumas de1as, como aquelas verificaveis, e
possivel formu1ar-se uma teoria que pode ser posta it prova por meio de experimentos que
nos provem do feedback necessario para validarmos nossas suposiyoes, enquanto outras
formas de conhecimento, como 0 religioso, 0 moral ou 0 etico expoem maiores dificuldades
para sua validayao. Fica a questao de quanto da realidade que temos como certa e realmente
existente independente de n6s e 0 quanta ela e construida. De maneira geral, podemos dizer
que nossa visao da realidade pode ser interpretacional ou representacional, a teoria dos
esquemas desenvolve a teoria representacional.

A Teoria dos Esquemas afirma que nossas mentes se desenvolvem como uma densa
rede de esquemas interconectados e que uma conjunyao de esquemas (assemblage) nos
permite realizar atos complexos: na medida que percebemos, agimos; na medida que
agimos, percebemos e regulamos nossas ayoes de modo anal6gico, pari passu com a
realizayao de nossos atos, sendo que a 16gica dedutiva desempenha um papel secundario
nas aplicas:oes cotidianas de nossas mentes. Para a Teoria dos Esquemas, a linguagem e
fundamental para 0 processo de passagem das realidades concretas sensari-motoras
instintivas para 0 campo da inteligencia abstrata, possibilitando operayoes de significados e
a comunicayao necessaria para a construyao de esquemas sociais. Todavia, para a a Teoria
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dos Esquemas, a linguagem mo tern urn papel primario na cogniyao, mas desenvolve-se
sobrepondo-se aos esquemas fundamentais do sistema nervoso central.

Ao se considerar a passagem dos esquemas individuais para os sociais, e preciso levar em
conta algumas quest5es: hi um certo reducionismo proprio do metodo cientifico que
determina um esquema como um modele, nao levando em conta a variabilidade e riqueza
da experiencia humana; existe tambem uma tensao entre os esquemas individuais e os
esquemas sociais que sao habitualmente diferentes por raz5es varias; por fim, a linguagem
como esquema social tem particularidade enquanto conjunto de esquemas no interior de
cada individuo.

Os esquemas sociais, como as ideologias, a cultura, 0 preconceito e demais sistemas
simbolicos se constituem a partir da associayao dos esquemas pessoais de cada individuo
integrante da sociedade. Contudo, a maneira em que ocorre essa integrayao mostra-se bem
mais complexa do que a formayao da rede de esquemas que constitui cada pessoa. Apesar
de cada individuo participante da sociedade ter, teoricamente, direito de contribuir com sua
visao de mundo, 0 que se observa e uma desigualdade no exercicio desse direito decorrente
da distribuiyao nao uniforme do poder na sociedade. Assim, enquanto algumas pessoas ou
grupos exercem fortemente sua opiniao, moldando 0 imaginario coletivo e decidindo sobre
o conjunto de simbolos elaborados por urn grupo em determinada epoca e local, outros
podem, quando muito, submeter-se a essa dominayao para nao serem rechayados alem da
periferia da sociedade onde ja se encontram na qualidade de excluidos.

Assim como existem variay5esjndividuais na formayao da personalidade, ou seja,
no repertorio de esquemas que cada ressoa acumula com 0 aprendizado e a experiencia,
deveria tambem haver espayo para a pluralidade cultural e diversidade de opini5es na
sociedade. A busca por maior justiya social representa a busca de esquemas coletivos mais
abrangentes, capazes nao apenas de absorver a diversidade mas tambem dar visibilidade
confiando no dialogo e na razao(incluindo a dimensao emocional) como os meios para a
evoluyao.

Existem tens5es entre os interesses individuais e coletivos. Nas interay5es entre os
esquemas individuais e as representay5es coletivas identificam-se caracteristicas
particulares do ponto de vista de construyao do conhecimento que mere em destaque. Em
primeiro lugar, apesar de as representay5es coletivas ou esquemas sociais nao serem uma
realidade tangivel como os fen6menos naturais que podem proporcionar urn feedback claro
ao individuo em construyao, compreendemos que de fato se constituem como tais, embora
as relay5es sejam mais sutis, porem nao menos sensiveis. Na medida que 0 individuo se
integra na sociedade, apreende os esquemas sociais na forma explicita de conhecimento
cientifico ou formal e na forma implicita ou tacita de ideologias que determinam suas
ay5es. Hi, no entanto, uma forya inercial dessas representay5es coletivas que impede suas
mudanyas, isso decorre do fate de que para exercer a critic a seria preciso estar livre ou
extemo ao sistema e, todavia, 0 proprio conjunto de valores daquele que se op6e ao
esquema dominante utiliza a linguagem e os simbolos aprendidos naquele sistema. Alem
disso, por quest6es de sobrevivencia, ao deparar-se com uma realidade muito maior em
estrutura e poder, a maior parte das pessoas opta por preservar sua identidade social, ainda
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que as custas da resignayao. Assumir posturas desafiadoras ou, simplesmente altruisticas
vai contra 0 fluxo do pensamento de massa e representa urn custo consider<ivel para aquele
que se dispoe a exerce-las.

Por fim, a linguagem como esquema complexo nao se encontra sob 0 dominio de
cada individuo, tarnpouco existe uma liguagem padrao com significados inequivocos que
permitam uma comunicayao precisa e insofismavel. Ao contnirio, 0 que se observa e que
cada palavra, ao ser emitida e ouvida, para ser interpretada e extraido seu significado exige
a mobilizayao de urn conjunto de esquemas, adquiridos como repertorio ou vocabulario
unico e individual, constituindo verdadeiro idioleto, ou seja, 0 dialeto idiossincnitico que
reflete a experiencia de vida de cada pessoa.

Concluimos que na dinamica das interayoes dos esquemas sociais, a realidade se
constroi na medida que assumimos posturas que intensifiquem 0 jogo entre as [oryas de
preservayao e de renovayao e como integrantes dessa rede cabe a cada urn a
responsabilidade de contribuir de maneira consciente para os destinos que julgamos melhor
para todos.


