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Aula 1 – 09 fev. 2011

• Apresentação dos conteúdos, estratégias, 
ementa, avaliação e metodologia de 
trabalho.

• Evolução histórica do conhecimento 
científico.

• Seleção de leituras para o semestre 
(www.fernandosantiago.com.br⁄projrde.htm) 
e disponibilização dos materiais de aula



Evolução histórica do 
conhecimento científico

A evolução humana corresponde ao 
desenvolvimento de sua inteligência. 

Sendo assim � três níveis de 
desenvolvimento da inteligência dos 
seres humanos desde o surgimento dos 

primeiros hominídeos: medo, 

misticismo e ciência.



MEDO

Seres humanos pré-históricos não 
conseguiam entender os fenômenos da 

natureza � reações possivelmente eram 
de medo: das tempestades e do 

desconhecido.

Como não conseguiam compreender o que se 
passava diante deles, não lhes restava outra 

alternativa senão o medo e o espanto daquilo que 
presenciavam.



MISTICISMO
Inteligência humana evoluiu do medo para a 

tentativa de explicação dos fenômenos 
através do pensamento mágico, das 

crenças e das superstições. 

Assim, as tempestades podiam ser fruto de uma ira 
divina, a boa colheita da benevolência dos mitos, 
as desgraças ou as fortunas do casamento do 

humano com o mágico.



CIÊNCIA

Explicações mágicas não bastavam para 
compreender os fenômenos � seres 

humanos buscaram respostas através de 
caminhos que pudessem ser 

comprovados. 

Surge, paulatinamente, a ciência metódica, 
que procura sempre uma aproximação com 

a lógica.



O desenvolvimento do conhecimento 
humano está intrinsecamente ligado 

à sua característica de viver em 
grupo.

Saber de um indivíduo é transmitido a outro, 
que, por sua vez, aproveita-se deste saber 

para somar outro � evolução do 
pensamento científico.



Neutralidade da Ciência

Para se fazer uma análise desapaixonada de 
qualquer tema, é necessário que o pesquisador 

mantenha uma certa distância emocional do 
assunto abordado. Mas será isso possível? 

Seria possível um padre, ao analisar a evolução 
histórica da Igreja, manter-se afastado de sua 
própria história de vida? Ou ao contrário, um 
pesquisador ateu abordar um tema religioso 

sem um consequente envolvimento ideológico 
nos caminhos de sua pesquisa? 



Provavelmente, a resposta seria não.

Ao mesmo tempo, a consciência desta 
realidade pode nos preparar para trabalhar esta 
variável de forma que os resultados da pesquisa 

não sofram interferências além das 
esperadas. É preciso que o pesquisador tenha 
consciência da possibilidade de interferência 
de sua formação moral, religiosa, cultural e 

de sua carga de valores para que os 
resultados da pesquisa não sejam 

influenciados por eles além do aceitável. 


