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 Menino ainda, lendo a Bíblia, me deparei com a frase “E Adão conheceu 

Eva, a qual concebeu e deu à luz Caim...” (Gênesis 4,1). Fiquei intrigado, então, 

porque me parecia inusitado um homem que, só de conhecer uma mulher, a 

engravidava. Estranho conhecimento, como concepção de vida, de impregnação de 

amor. O conhecimento é assim: surpreende em sua multiplicidade de significados e 

usos, de ambigüidade e vagueza, de fertilidade e polissemia2. 

 Em meio a essa profusão de significados, vou inicialmente me ocupar do 

conhecimento dito “verdadeiro”, de natureza científica, a ação ou a atividade 

realizada por meio da razão e/ou da experiência, de que trata a epistemologia, e 

que, segundo Foucault, constitui o paradigma geral catalisador, em determinadas 

épocas e sociedades, dos saberes científicos (epistemé), em oposição à mera 

opinião, sem argumentação consistente, ou às crenças aceitas como verdades 

óbvias (doxa), mas que para a ciência não passam de ingênuas e infundadas. 

                                                 
1
 Resumo da reflexão apresentada na FEUSP, no seminário Aberto de Pós-Graduação, no dia 4 de 

março de 2005, na sessão de debates do Grupo de Estudos de “Epistemologia e Didática”, coordenado 

pelo prof. Dr. Nílson José Machado. 
2
 Consultando o dicionário Houaiss, por exemplo, encontramos os seguintes sentidos de conhecimento: 

ato ou efeito de apreender intelectualmente, de perceber um fato ou uma verdade; cognição, percepção; 

fato, estado ou condição de compreender; entendimento; a coisa conhecida; domínio, teórico ou prático, 

de um assunto, uma arte, uma ciência, uma técnica etc.; competência, experiência, prática; faculdade de 

conhecer; intuição, pressentimento ou outra forma de cognição; reconhecer uma coisa como 

intencionalmente sabida ou conhecida; reconhecimento; familiaridade (com uma coisa ou uma pessoa), 

adquirida pela experiência; ato ou efeito de estabelecer uma relação com alguém, em grau de intimidade 

variável, mas menor que na amizade; pessoa com quem se estabeleceu uma ligeira relação pessoal ou 

que, pelo menos, se sabe de quem se trata; relação carnal do homem e da mulher; noção que cada um 

tem de sua própria existência e das pessoas familiares, coisas, fatos do dia-a-dia; consciência, lucidez; 

fato ou condição de estar ciente ou consciente de (algo): a coisa que se conhece, de que se sabe, de que 

se está informado, ciente ou consciente; informação, notícia; somatório do que se sabe; o conjunto das 

informações e princípios armazenados pela humanidade; gratidão, reconhecimento; presente de 

agradecimento; procedimento compreensivo por meio do qual o pensamento captura 

representativamente um objeto qualquer, utilizando recursos investigativos dessemelhantes – intuição, 

contemplação, classificação, mensuração, analogia, experimentação, observação empírica etc. – que, 

variáveis historicamente, dependem dos paradigmas filosóficos e científicos que em cada caso lhes 

deram origem; apreensão intelectual das essências eternas e imutáveis de todas as coisas, para além de 

suas aparências sensíveis; representação elaborada pela inteligência exclusivamente a partir de 

impressões sensíveis; ato ou efeito de um juízo de primeira ou de superior instância acolher uma causa 

ou um recurso por se atribuir jurisdição e competência para julgá-los. 
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 A epistemologia é, como teoria do conhecimento3, o instrumento de 

reflexão filosófica que trata de uma ou várias ciências em particular, 

interrogando-se sobre seus métodos, história, condições, natureza, fontes, 

estruturas e limites. Esse conhecimento se sustenta, assim, por duas verdades: 

uma “verdade do entendimento” e outra “verdade da coisa”. Por ser uma relação 

entre estas verdades, entre o sujeito e o objeto, ou “entre o espírito e o mundo”, 

como prefere Comte-Sponville (2003), pressupõe “certo ponto de vista, certos 

instrumento (os sentidos, as ferramentas, os conceitos...), certos limites (os do 

sujeito que conhece)” (p.122). Segundo Heidegger, o conhecimento representa um 

transcender do sujeito para o mundo, não se limitando apenas a um ver ou a um 

contemplar (cf. Abbagnano, 2000, p.181). 

 Como entidade mental, idéia ou representação da realidade das coisas, 

embora não possamos contar com a certeza como pré-condição, o conhecimento é 

um tipo especial de crença, em alguma medida verdadeira. E, para ser verdadeira, 

é preciso ser justificada, comprovada. A epistemologia nos ensina que, se alguém 

tem “bons motivos para corroborar a verdade de sua crença, e essa mesma crença 

é verdadeira e fundamenta-se em razões sólidas, então, segundo a análise 

tradicional”, essa pessoa tem conhecimento (Moser, Mulder e Trout, 2004, p.19). 

A maioria dos epistemólogos, porém, concordam que essa justificação deverá ser 

sempre provisória, passível de anulação (defeasible = anulável). A justificação, 

entretanto, muda quando se consegue uma justificação suplementar ou uma nova 

prova, mas isso não significa que ela seja igual à verdade, que não muda com essa 

mudança. Poderíamos dizer, em resumo, que o conhecimento é uma crena 

verdadeira, justificada e anulável (p.87). O conhecimento, nutrido e sustentado 

pela razão, ele mesmo provedor da racionalidade, não se reduz, no entanto, a “uma 

busca desestruturada de pedaços de informação” ou a um acúmulo de fatos, 

impressões e opiniões, mas constitui um processo de teorização a respeito das 

pessoas, do mundo, social e natural que descreve, explica e interpreta o que 

ocorre, buscando prever o futuro e controlar a natureza (p.200). 

 A racionalidade se atribui a possibilidade de conhecer com certeza o nosso 

mundo social e natural, constituindo o fundamento imprescindível e infalível para o 

esclarecimento e a emancipação, sonho iluminista que acreditou ser capaz de 

desvendar, através da ciência, “os segredos básicos da natureza” e “estabelecer 

um paraíso vivo na Terra, uma sociedade em que não haveria mais miséria e 

injustiça”. Condorcet, um iluminista convicto, à espera da execução na época da 

Revolução Francesa, proclamava com entusiasmo: “Como é consoladora para o 

filósofo que lamenta os erros, os crimes, as injustiças que ainda corrompem a 

                                                 
3
 Há quem considere que, ao nos referirmos ao “saber geral”, estaríamos nos referindo à “gnosiologia” 

como a “teoria do conhecimento”, cujo questionamento se dirige mais sobre as condições em que as 

ciências são possíveis, enquanto a epistemologia, referindo-se a cada ciência ou grupos de ciência em 

particular, “se interroga sobre sua história, seus métodos e seus paradigmas” (Comte-Sponville, 2003, 

p.196). 
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Terra e de que é tantas vezes vítima, essa concepção da raça humana emancipada 

de seus grilhões e avançando com passo firme e seguro pelo caminho da verdade, 

da virtude e da felicidade” (apud Solomon e Higgins, 2003, p.128). 

 Essa autoconfiança absoluta na razão instrumental e funcionalista, 

contudo, não conseguiu, nem de longe, realizar essa quimera, encontrando seus 

limites na incapacidade de investigar-se a si mesma e de não poder dizer o 

inefável, de vislumbrar o numinoso e de invadir e conquistar o território dos 

valores, da consolação, da bem-aventurança e da complacência. Aldous Huxley 

(1894-1963), em sua obra “Admirável Mundo Novo”, publicada em 1932, 

profetizou, na contramão dessa promessa vã, uma sociedade desumanizada e 

totalitária produzida pelo progresso técnico e científico. 

 Concordando, pois, com Marques (1988), entendemos que, na esteira da 

falência do racionalismo iluminista, ampliam-se “as fronteiras do desconhecido na 

direção do infinitamente grande e do infinitamente pequeno, para além do alcance 

dos homens e para o interior dos arcanos de subjetividade” (p.84). “O coração 

tem razões que a razão desconhece”, sentenciou Pascal, argumentando que não 

conhecemos a verdade só pela razão, “mas também pelo coração”, que ele entendia 

como a “faculdade para o conhecimento das verdades principais, fundamento do 

raciocínio”. Pelo coração “conhecemos os primeiros princípios, e em vão o 

raciocínio, que não participa deles, tenta combatê-los... O conhecimento dos 

primeiros princípios é mais firma que qualquer um dos que nos dão nossos 

raciocínios. E é nesses conhecimentos do coração e do instinto que a razão tem de 

se apoiar e fundar todo o seu discurso”. Entretanto, advertiu Pascal, devemos 

evitar dois excessos: “excluir a razão” e “não admitir nada além da razão” (apud 

Marías, 2004, p.248). 

 Nesse sentido, Solomon sugere que a razão se complementa com as 

paixões, sendo, “em última análise, uma só e mesma coisa”. Afinal, cada paixão 

contém “sua parte de razão”, ele escreve citando Nietzche (2003, pp.139-140). 

 “Eu sou eu e minha circunstância”, dizia Ortega y Gasset (cf. Meditaciones 
Del Quijote, 1914), entendida como tudo o que a rodeia, não apenas o imediato e a 

soma das coisas e dos fatos, mas a totalidade das coisas e dos fatos, e o que está 

além deles, o remoto, o eterno, o infinito, o histórico e o espiritual, incluindo eu 

mesmo (cf. Adán em El Paraíso, 1910). Citado por Marías, Ortega segue afirmando 

que as pessoas constituem, enfim, o problema da vida, “algo concreto, 

incomparável, único”, que se realiza no com-viver e no co-existir, na troca de 

substâncias e no entrelaçamento de circunstâncias (2004, PP.500-508). 

 Cada pessoa e sua circunstância condicionam, então, o “conhecimento à vida 

e à ação na razão vital que fundamenta a autenticidade humana” (Marques, p.89) e 

superam a dicotomia que produziu o antagonismo entre razão e emoção, filosofia e 

ciência, ser humano e natureza. 

 Reconhecendo que poucos instrumentos são tão poderosos e eficazes em 

termos de mudança do que o conhecimento, todavia, é preocupante a constatação 
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de que o progresso científico e tecnológico que vem sendo produzido tenha afinal 

se transformado em refém do mercado e da exploração em um ímpeto de inovação 

obsessiva de utilidades supérfluas que nos transformou em predadores. 

 A pretensão da ciência (do latim, „conhecimento, saber, arte‟) de ter 

certeza de tudo, poder explicar tudo e poder prever tudo hoje desmorona “numa 

objetividade que expulsou do mundo e recalcou suas qualidades sensíveis e tudo o 

que diz respeito à subjetividade e à vida”. Assim “contra as ameaças de um 

conhecimento uniformizador e homogeneizador”, devemos inaugurar uma epistemé 

“da indeterminação, da descontinuidade e do pluralismo”, que repudie e combata 

qualquer tipo de dogmatismo, gerador de violência e de desumanização (Japiassu, 

2001, p.68). 

 Afinal, não pode haver um conhecimento “sem uma modificação profunda 

no ser do sujeito”. Portanto, uma nova epistemé emerge, neste momento da 

trajetória humana na Terra em que parece ter se rompido o vínculo “entre o 

acesso à verdade tornado desenvolvimento autônomo do conhecimento e a 

exigência de uma transformação do sujeito e do ser do sujeito por ele mesmo”. 

(Foucault, PP.35-37). Essa nova epistemé se fundaria em dois eixos: 

 - Uma ética planetária que, segundo O‟Sullivan (2004), emerge no seio de 

uma racionalidade industrial como um movimento transformador que transcende 

ao modernismo progressista, ainda que o inclua, e se empenha para favorecer um 

“habitat planetário sustentável para seres vivos interdependentes, além e contra 

o apelo disfuncional do mercado competitivo global” (p.26). Isso implica 

parâmetros visionários e transformadores baseados em um desenvolvimento 

sustentável que se coloca contra os mitos do otimismo ilimitado no crescimento e 

na abundância e da produção industrial, da expansão tecnológica e do consumo a 

qualquer custo (PP. 28-39). 

 Embora as pessoas aparentemente tenham preservado e mobilizem sua 

capacidade de desencadear processos de intervenção transformadora, que 

Hannah Arendt reconhece como „ação‟, ela acabou se tornando uma prerrogativa 

dos cientistas que, sem “a textura das relações humanas”, ampliaram a esfera dos 

negócios humanos a tal ponto que extinguiram  “a consagrada linha divisória e 

protetora entre a natureza e o ser humano” (Arendt, 2001, p.337), 

transformando-o no predador mais voraz da natureza. 

 A cosmovisão exclusivamente antropocêntrica e inter-humana, em sua 

natureza analítica, cientificista e instrumentalmente racional da realidade 

universal, separou a Noosfera – termo teilhardiano que corresponde à camada 

humana reflexiva da Terra, em vias  de unificação física e união espiritual, que ele 

denominou „unanimização‟ – da Biosfera, a camada viva não reflexiva que alimenta e 

sustenta a Noosfera, que por sua vez depende de sua preservação, numa simbiose 

cheia de energia, mas complexa e delicada (Chardin, 2003, p.210). 

 A cosmologia se desvaneceu na penumbra de um atomismo que articulou a 

noção do indivíduo (= inseparável, indivisível = átomo), provocou a hegemonia de 
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uma perspectiva distorcida da natureza e o colapso da “totalidade orgânica da 

pessoa em relação ao universo” (O‟Sullivan, 2004, p.135.). Tornamo-nos então 

filhos pródigos em nossa própria casa, a Terra. O Relatório de 1988 do 

Worldwatch Institute alertava para o processo patológico tóxico que provocava 

os problemas do efeito estufa, do lixo tóxico, do esgotamento do ozônio, do 

aquecimento global que estavam afetando intensamente a Terra e seus habitantes 

(nós!). O aquecimento da temperatura média da Terra entre 1,5oC e 4,5 oC até 

2050; 80% das doenças decorrem da falta de saneamento básico e do consumo de 

água não tratada; 6 milhões de hectares de novos desertos são formados 

anualmente; os níveis de dióxido de carbono na atmosfera terrestre estão 

projetados para atingir 75% em 2060. Essas mudanças, alertava o relatório, 

“provavelmente vão se fazer acompanhar de uma transformação dramática na 

produtividade agrícola – mudanças para pior – e a elevação do nível do mar vai 

acabar provocando uma inundação global.[...]. As projeções de elevação dos 

níveis do mar estão entre 1,4m e 2,2m em 2100” (p.47). Alguém, por acaso, já 

ouviu falar de algum tsunami que atingiu o Sudeste Asiático recentemente?... 

 Essa concepção, que separou o ser humano da natureza, ligou-a a “um 

rigoroso determinismo causal”, entendido aqui como a teoria mecânica da origem e 

do desenvolvimento das espécies, de Darwin. Essa teoria seria depois utilizada 

por Marx, que considerava que servia “de base para a luta de classes na história” 

e também por industriais, como Rockfeller e Carnegie, que “pediram ao filósofo 

darwinista Spencer (sobrinho de Darwin) que elaborasse uma explicação de como 

a noção darwinista de „sobrevivência dos mais aptos‟ poderia “se encaixar no ethos 

da competição feroz na ordem produtiva do capitalismo industrial” (O‟Sullivan, 

2004, p.143). 

 Diante disso, é urgente que se desenvolva, em todas as instâncias da 

sociedade – e aqui colocamos em destaque a escola – uma ética planetária que se 

empenhe pela integridade da “realidade sagrada primordial” do universo 

(O‟Sullivan, 2004, p.379), estabelecendo um novo contrato de solidariedade com a 

Terra, com a vida e com o outro, superando o relativismo moral e a privatização 
de valores ofertados aos deus-mercado, lutando pelos “direitos da Terra”, nosso 
lar, agindo em defesa da Vida contra toda forma de desumanização, exclusão, 
preconceito e degradação e cultivando o sentido do mistério, do silêncio na 
contemplação e da sensibilidade4. 

 - Uma espiritualidade ecológica, como a sabedoria que concilia a razão, a 

emoção e a experiência com a consciência ecológica e a ética planetária e com a 

reflexão, a sensibilidade e a intuição e cuja condição central é o amor, mas não em 

um sentido qualquer. 

                                                 
4
 Idéias notadas a partir da apresentação da equipe de sistematização que apresentou a síntese final do 

XVIII Congresso Nacional de Educação da Associação de Educação Católica, realizado em Natal, RN, 

de 11 a 14 de julho de 2004. 
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 O amor, na espiritualidade, é “a afinidade do ser com o ser”, não exclusivo 

do ser humano, mas, como coloca Chardin (2003), “uma propriedade geral da Vida 

[...] e, sob todos os seus matizes, o sinal mais ou menos direto marcado no âmago 

do elemento pela Convergência psíquica do Universo sobre si mesmo”. Só o amor 

nos vincula, reúne, integra, idêntica e prende a todos os seres na Terra pelo mais 

fundo de nós mesmos através de uma „vibração fundamental‟ que nos impele 

inexoravelmente para a Unidade, “no Sentido do Universo, Sentido do Todo: 

diante da Natureza, perante a Beleza, na Música, a nostalgia se apossa de nós – a 

expectação e o sentimento de uma grande Presença” (1986 [1955], p.301). Como 

seremos íntegros sem o mundo, a nossa „circunstância‟, e sem a cumplicidade de 

todos os seres viventes e de todas as coisas existentes, nessa tessitura vital que 

se nutre do Espírito da Terra? O amor “é antes de tudo aspiração à totalidade, 

busca da união perfeita, nostalgia de uma integridade, cuja lembrança indizível 

está conservada com cuidado”, declara Platão em O Banquete. Como seremos 

humanos sem essa “força primordial do espírito dotado de atividade volitiva, 

força animadora e criadora de valores”? Como seremos solidários e sensíveis ao 

outro sem o amor “que nos arranca do nosso isolamento individual e nos integra ao 

Real e ao “convívio na comunidade humana”? (2003, p.348). 

 A espiritualidade é, pois, o amor reflexivo pela vida que promove a 

transformação do self como autoconsciência, auto-reflexão e altruísmo em 

conexão com o universo, um viver além de nós mesmos, que não apresenta uma 

natureza nem racional, nem emocional, mas as duas amalgamadas. 

 (Paulo Freire anunciou, entre outras lições corajosas e tocantes durante o 

período de mestrado na PUCSP (1989-1992), que deveríamos sempre nos valer da 

“razão encharcada de amor”. Entendo hoje que era de espiritualidade que ele 

falava.) 

 A espiritualidade é reverência, uma espécie de confiança em nossa 

capacidade de usar amplamente o poder das virtudes, mas não de uma 

virtuosidade inter-humana, mas uma virtuosidade planetária, o que “pressupõe um 

compromisso com a bondade do mundo, uma bondade que pode ser infinitamente 

multifacetada e plural, mas que reconhecemos como sendo muito maior e mais 

poderosa que nós mesmos” (Solomon, 2003, p.100). 

 Tornamo-nos então sagrados porque participamos. “como membros da 

comunidade universal que nos produz com a substância das estrelas” (Sullivan, 

p.379), da dimensão sagrada de todo o universo. E a percepção da grandeza 

numinosa e inefável da vida conduz, na revelação de Teilhard de Chiardin (1986), o 

nosso espírito ao êxtase (do grego ékstasis, „desvio do espírito‟), que é o 

arrebatamento íntimo, o enlevo, o arroubo “que transporta para fora do mundo 

exterior e leva a participar de uma realidade superior e universal”, o Espírito da 

Terra (p.335). Por isso, nossa luta não pode mais se limitar apenas pela 

sobrevivência, mas pela „supervida‟ universal que, no dizer de Chardin, é o nosso 

“acesso à vida consciente coletiva que ultrapassa a vida consciente individual [...], 
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engendrada pela união dos centros pessoais entre si e pela união de todas as 

pessoas num foco „hiperpessoal‟ de amor e de irreversibilidade” (p.269). 

 Nesse nosso momento do mundo, em que tomamos conhecimento da nossa 

dimensão sagrada do universo, a razão, e seus produtos instrumentais e 

tecnológicos, não bastam diante da urgência da vida. Não basta a reflexão 

utilitarista, mas a contemplação “da maravilha e do mistério do universo”, “do 

cultivo e promoção do processo de criação de significado”, “do conceito de 

unidade da natureza e da humanidade” e ”de um mito cultural que sirva de base 

para a fé na capacidade humana de participar de um mundo de justiça, 

compaixão”, além “do cuidado com o outro, amor e felicidade”, “de ideais de 

comunidade e interdependência”, “de atitudes de indignação e responsabilidade 

diante da injustiça, da indignidade, da violência e da opressão” (Purpel apud 

O‟Sullivan, pp.393-396). A revelação, porém, só vem com o amor, na relação com o 

outro, e com a contemplação e o silêncio, na relação com o santuário do universo, 

matriz do espírito (O‟Sullivan, p.404). 

 Vale, aqui, porém, um alerta quanto à possibilidade de alguém entender que 

a afirmação da emergência de uma espiritualidade cosmológica significa a negação 

categórica da razão, da ciência e da tecnologia, o que não é o caso. Contudo, não 

nos esqueçamos da recomendação de Kant: 

 
Ceder a todo capricho da curiosidade e permitir que nossa paixão pela pesquisa 

não tenha outros limites senão nossas capacidades, revela um ardor intelectual 

baseado na erudição. Mas cabe à sabedoria o mérito de escolher, entre os 

inúmeros problemas que se apresentam, aqueles cuja solução é mais importante 

para o gênero humano (apud Japiassu, 2001, p.254). 

 

 Acolho com esperança e entusiasmo (embora sempre com uma pitada de 

desconfiança), o anúncio de Amit Goswami, um reconhecido físico que, como 

poucos, investigou profundamente a espiritualidade. Ele anuncia “um movimento 

maciço de consciência [que] poderá ser denominado renascimento” que interliga 

toda a humanidade e que está agora ocorrendo (talvez por ironia) “graças à 

moderna tecnologia da comunicação” e que “terá repercussões planetárias” como 

um renascimento global de paz” (Goswami, 2002, p.312). 

 O que tudo isso tem a ver com a escola, com a educação, com o currículo 

escolar, com o professor? Bem, penso que tudo! Mas essa é a questão que 

pretendemos analisar a partir de agora. 
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