
 
 

Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 12. Jul/dez 2015                      41 
 

 

A QUEBRA DE PARADIGMAS COMO FORMA DE CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO E (R)EVOLUÇÃO - UMA ANÁLISE A PARTIR DO "MÉTODO 

ANÁRQUICO" DE FEYERABEND 

Victor Costa de Araújo1 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A liberdade criativa em “Sociedade dos 

poetas mortos” - 3. O “método anárquico” de Feyerabend – 4. As 

contribuições do método explicado para a Metodologia da pesquisa 

e para a ciência - 5. Conclusão - Referências. 

 

RESUMO:  

O presente artigo tem o objetivo de apresentar o leitor ao “método anárquico” 

desenvolvido pelo filósofo da ciência Paul Karl Feyerabend (1924-1994). O artigo 

não contempla toda a obra de Feyerabend, limitando-se a analisar uma de suas 

mais importantes obras, “Contra o método”. Para ilustrar e facilitar o entendimento 

do método proposto, é comentada uma cena da obra cinematográfica “Sociedade 

dos poetas mortos”, clássico filme americano que tem Robin Williams como 

personagem principal. Ao final, foram sistematizadas as principais contribuições da 

obra para a metodologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1543, ano de sua morte, Nicolau Copérnico (1473-1543) publica obra em que 

defende não ser a Terra o centro do universo, sendo apenas um dos corpos celestes 
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a gravitar em torno do Sol. Em palestras proferidas em Viena, no início de sua 

carreira médica, Sigmund Freud (1856-1939) defende, perante a comunidade 

científica, que não apenas problemas orgânicos podem causar doenças, mas 

perturbações psicológicas também podem, como constatou em alguns de seus 

pacientes. Defende, também, que o homem não tem total controle sobre sua mente, 

havendo um inconsciente que age à sombra da racionalidade. Em 1905, Albert 

Einstein (1879-1955) defende, na obra “Teoria da Relatividade especial” (Einstein, 

1999), que a física mecanicista de Newton não era mais suficiente para explicar o 

universo, provocando uma mudança nas noções de tempo, espaço, e matéria, o que 

é estudado até hoje. 

Cada um dos pensadores citados acima realizaram, a seu tempo e de acordo com 

sua vocação intelectual, profundas revoluções científicas que não se limitaram 

somente a seu campo de estudo, espraiando-se e influenciando todos os ramos do 

saber. As constatações implicaram em quebra de paradigmas, acarretando evolução 

do conhecimento. Estava sendo forjada uma nova forma de enxergar o mundo. 

Tais quebras de paradigmas não se deram sem resistência. De forma alguma. 

Copérnico enfrentava fortes críticas da Igreja Católica. Seu sucessor na defesa do 

heliocentrismo, Galileu Galilei (1564-1642), foi condenado pelo Santo Ofício por 

heresia. Freud era ridicularizado pelos seus colegas médicos como se estivesse 

falando asneiras e delirando. Contestar uma ordem, um conjunto de dogmas, implica 

em inúmeros dissabores e ameaças. O cientista ou pensador que deseja ir além de 

seu tempo e das regras vigentes, enfrenta, pois, uma caminhada árdua. 

Inicia-se este artigo com os exemplos históricos mencionados para demonstrar que 

livrar-se das amarras de dogmas e construir novas ideias requer do agente 

transformador competência para criar respostas consistentes aos problemas que 

investiga, ousadia para questionar a tradição, e sensibilidade para compreender o 

que a maioria não consegue. Na famosa frase de Nietzche, "E aqueles que foram 

vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a 

música." (Nietzche, Friedrich, 2011), está-se a evidenciar o confronto entre aqueles 

que têm sensibilidade para enxergar algo da realidade que não é percebido pelo 

senso comum contra aqueles que não têm. Podem até ser chamados de “insanos”, 

mas precisam continuar “dançando” a música que nem todos ouvem, o que, em 
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outras palavras, significa lutar contra uma tradição que aprisiona o conhecimento e a 

ciência. 

O tópico 2 do presente artigo refere-se à análise de uma obra cinematográfica 

denominada “Sociedade dos poetas mortos”, especialmente a uma passagem do 

filme que trata, justamente, da quebra de paradigmas e de desobediência a regras 

rígidas e formais. A obra cinematográfica e a passagem a ser analisada foram aqui 

trazidas porque bem ilustram o “método anárquico” de Paul Karl Feyerabend (1924-

1994). 

O item 3 apresenta o leitor à essência das ideias de Feyerabend, especificamente 

na obra “Contra o método” (Feyerabend, 2007). Filósofo da ciência austríaco, Doutor 

em Física pela Universidade de Viena e Doutor honoris causa em Letras e 

Humanidades pela Universidade de Chicago, desenvolveu ideias que propõem um 

contínuo evoluir do pensamento a partir da insatisfação com o que está posto como 

verdade, sendo sempre provisória e insuficiente para explicar toda a complexidade 

dos fenômenos naturais e sociais.  

A tese central do autor está expressa no seguinte trecho da obra citada:  

E minha tese é a de que o anarquismo contribui para que se obtenha 
progresso em qualquer dos sentidos que se escolha atribuir ao 
termo. Mesmo uma ciência pautada por lei e ordem só terá êxito se 
se permitir que, ocasionalmente, tenham lugar procedimentos 
anárquicos. (Feyerabend, 2007, p. 42) 

As palavras acima transcritas e a mensagem contida nelas ficarão claras ao longo 

do presente artigo. 

 

2. A LIBERDADE CRIATIVA NO FILME “SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS” – 

UMA LUTA CONTRA A PRISÃO CONSERVADORA DAS REGRAS 

 

O filme “Sociedade dos poetas mortos” (Touchstone Pictures, 1989) guarda estreita 

relação com os objetivos deste trabalho. Não se trata, portanto, de citá-lo nem 

utilizá-lo aqui como mera divagação literária sem foco e sem sentido. Antes de traçar 
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a necessária conexão entre a obra cinematográfica e a proposta deste trabalho, 

cumpre tecer algumas poucas palavras sobre o recurso à arte como meio de 

explicação da realidade e da pesquisa científica, que pode ser definida, dentre 

tantas outras acepções, como uma investigação de dada realidade. 

A arte representa um agir humano tendente a expressar um pensamento e/ou 

sentimento, reproduzindo-o em uma poesia, romance, filme, música, quadro, 

escultura etc. A pesquisa científica e o Direito não só podem, como devem, 

aproximar-se das manifestações artísticas, buscando nelas uma referência para 

encontrar respostas a um problema e, também, para corroborar um ponto de vista 

apresentado. Em diversos momentos da história, estruturas de conhecimento e 

poder foram questionadas antes pela arte, chegando, tempos depois, às ciências 

formais. Isso deve-se, dentre outros fatores, à sensibilidade e talento do artista em 

interpretar a realidade e as aflições dos homens.  

Ante o discutido linhas acima, cumpre questionar: por que não aproveitar, então, as 

manifestações artísticas para discutir ciência, e, assim, melhor entender a realidade 

e a busca pelo conhecimento? Ademais, o recurso à arte é sempre uma forma lúdica 

e prazerosa de exemplificar o que se pretende provar ou de convencer a plateia 

acerca de um argumento. Torna a explicação ao interlocutor menos enfadonha. Pois 

bem, é o que se pretende aqui: recorrendo a uma obra cinematográfica, explicar o 

“método anárquico” de Feyerabend e sua aplicação à Metodologia da pesquisa. 

Trata-se da história de um Professor de Literatura, John Keating (Robin Williams), 

que, iniciando a docência em 1959, em muito difere do perfil tradicional e 

conservador dos seus colegas da Welton Academy, uma escola que cultiva esse 

perfil tradicional e conservador como filosofia de ensino, tendo como principais 

lemas: “Tradição, honra, disciplina, e excelência”. A instituição procura reproduzir em 

seus alunos um comportamento de ordem e disciplina nos estudos, para que 

possam ingressar nas melhores Universidades. Não se cultiva nos alunos a 

liberdade de pensar e refletir sobre o que lhes está sendo ensinado. É, em resumo, 

uma escola que reduz o aluno à condição de ouvinte, sem despertar no mesmo um 

espírito participativo e criativo no processo de aprendizagem. 

Logo no primeiro dia, fica perceptível aos alunos que as aulas de Literatura não 

serão nada convencionais e com igual sistemática dos Professores das outras 
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matérias. Ao entrar na sala, o Professor caminha lentamente entre as cadeiras sem 

nada falar, e entra em uma sala anexa à da aula. Desaparece, por alguns segundos, 

para logo chamar os alunos a também entrarem. A sala anexa contém fotos de 

várias turmas que se formaram na Welton Academy.  

“Sonhos, desejos, ambições, todos esses ex-alunos tinham, da mesma forma que 

vocês”, diz o Professor Keating. “Todos queriam vencer na vida”, prossegue. “Qual 

seria a mensagem que eles querem dizer a vocês, atuais alunos da mesma 

instituição?”, questiona. “Aproximem-se do quadro para ouvir o que eles têm a dizer-

lhes!”, provoca. “Carpe diem. Carpe diem.”, ou seja, “Aproveitem o dia. Aproveitem o 

dia.”, sussura, como que emitindo uma mensagem vinda do além.  

Em uma das passagens mais instigantes e provocadoras do filme, que revelam a 

vontade do jovem Professor em romper com os paradigmas daquele modelo de 

ensino vigente na Welton Academy, passagem esta importante para compreensão 

das críticas de Feyerabend à ciência tradicional, vem a ser a aula em que pede a 

abertura do livro da matéria na página 21 da Introdução. Em seguida, solicita a um 

deles a leitura do primeiro parágrafo do Prefácio, em que consta o título 

“Entendendo a poesia”. Segue a leitura com a explicação da necessidade de avaliar 

dois elementos de um poema, perfeição e importância, a fim de se determinar a 

excelência da composição.  

De acordo com o texto lido, a perfeição poderia ser avaliada em uma escala 

numérica de um eixo horizontal, enquanto a importância poderia ser avaliada em 

uma escala numérica de um eixo vertical. Traçando-se uma reta a partir da 

numeração atingida em cada eixo, forma-se um quadrado ou retângulo. Medindo a 

área, seria possível aferir a profundidade e excelência do poema. Quanto maior a 

área, mais profundo o poema. Enfim, uma verdadeira forma matemática para avaliar 

um poema e dar nota ao mesmo. 

Após registrar no quadro um gráfico contendo a lição lida, para espanto dos seus 

alunos, não acostumados com esse tipo de pedido, o Professor pede para rasgarem 

a página do livro sem nenhum receio ou pudor. É indisfarçável a surpresa dos 

alunos.  
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Em pouco tempo, colegas do Professor Keating e o Diretor do colégio percebem a 

didática “estranha”, aos seus olhos, das aulas, passando a constatar, também, uma 

mudança no comportamento dos alunos diante das ideias libertárias do novo 

Professor de Literatura. A didática do Professor Keating e suas ideias 

consideravelmente liberais para uma instituição conservadora entram em choque 

irreversível com a orientação da Diretoria. Mas, uma semente havia sido plantada 

nos corações e nas mentes de muitos dos seus alunos, mudando, para sempre, as 

suas vidas. 

  

3. O “MÉTODO ANÁRQUICO” DE FEYERABEND 

 

Feyerabend, em sua obra “Contra o método”, sugere um método de pesquisa bem 

peculiar, sui generis, ímpar, destoando do que convencionalmente espera-se de um 

texto sobre metodologia e método científico. Quem, antes de ler a obra, espera um 

conjunto de regras rígidas e formais para realizar uma pesquisa científica, para 

chegar de forma segura a uma resposta para o problema formulado, irá, certamente, 

decepcionar-se com a leitura do texto. Terá de recorrer a um outro autor e a outra 

obra para ter acesso às regras rígidas e formais de pesquisa.  

Embora pareça inconteste o imediatismo de respostas e conclusões exigido para a 

pesquisa numa sociedade capitalista, bem como a necessidade de regras para 

atender a uma demanda mínima de organização e exposição das ideias, o estudante 

que abandona esta leitura irá perder a oportunidade de entrar em contato com um 

verdadeiro libelo contra o esgotamento das regras em si mesmas; o método pelo 

método; verdades absolutas supostamente produzidas por um “método mágico”, que 

pretende conduzir o homem ao alcance da verdade plena. 

O autor desenvolve, fazendo uma alusão a termo da filosofia política, o que chama 

de “anarquismo epistemológico”. O próprio título da obra, “Contra o método”, já dá 

uma ideia de que se busca uma contraposição ao “endeusamento” das regras, em 

detrimento de uma visão mais aberta dos métodos de pesquisa existentes e das 

formas de acesso ao conhecimento. Advirta-se, sem prejuízo nem contradição com 

o que foi dito até agora, que, embora não seja preocupação central do autor a 
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construção de um método próprio, há importantes contribuições para a Metodologia 

da pesquisa e para a ciência, contribuições essas que serão enumeradas em tópico 

próprio. 

O termo “anarquismo”, utilizado pelo autor, é emprestado da Ciência Política. 

Significa ausência de governo, de poder central a coordenar a vida em dada 

sociedade. Não há regras emanadas de uma autoridade ou autoridades detentoras 

de poder de comando. Cada pessoa e cada comunidade teria a liberdade e 

autonomia para decidir os caminhos que deseja trilhar, sem nenhuma interferência 

externa. Não há aqui delegação de parcela de liberdade ao Estado, como idealizado 

por Rousseau (1999), na obra “O Contrato Social”, até porque não há, nesse caso, 

Estado. É a forma de governo que confere ao indivíduo a mais plena liberdade.  

Feyerabend (2007), antes de começar o capítulo introdutório, traz ao leitor duas 

frases que parecem sintetizar a base de sua filosofia. Confiram-se cada uma 

delas: “A ciência é um empreendimento essencialmente anárquico: o anarquismo 

teórico é mais humanitário e mais apto a estimular o progresso do que suas 

alternativas que apregoam lei e ordem.” (Feyerabend, 2007, p. 31). 

A existência de uma ordem perfeita e harmônica no universo foi, durante muito 

tempo, uma quimera do pensamento racionalista. Na angústia de buscar ordem, os 

cientistas construíram uma ideia de mundo sem caos, em que as leis da física 

seriam uma resposta a todos os fenômenos, explicando-se, num esquema binário, 

“causa-consequência”, os fatos apreendidos pelos sentidos.  

Em verdade, como pretende provar o autor, essa ordem no universo não existe, 

estando o cientista a criar, de modo arbitrário, as regras de sua ciência. Assim, uma 

vez que não existe ordem no universo nem na própria ciência, está-se diante de uma 

tarefa “anárquica”, sem ponto de partida nem de chegada exatos. 

Partindo dessas premissas, o autor apregoa que o “anarquismo teórico” seria mais 

humanitário e mais apto a estimular o progresso do que suas alternativas que 

apregoam lei e ordem. O entendimento desta colocação do autor fica mais claro 

fazendo-se uma conexão com a passagem do filme mencionado no tópico 2. Os 

alunos da Welton Academy estavam direcionados e condicionados a seguir regras 
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rígidas, tanto no comportamento em sala de aula, quanto nos estudos. Lembre-se 

que um dos quatro lemas da escola era “disciplina”.  

Pois bem, é nítido como essas regras, uma espécie de “Manual de conduta e estudo 

para o futuro sucesso profissional” aprisionava os alunos e os impedia de pensar 

livremente. Ao mesmo tempo, então, o excesso de regras impostas aos mesmos 

revela-se uma conduta sufocante e desumana, além de impedir o progresso do 

conhecimento, posto que não criam ciência, apenas repetem o que aprendem. Isso 

gera um imobilismo científico. É o que acredita o autor. O estudante, pesquisador, 

cientista deve ser livre para buscar da melhor forma a resposta para seus 

questionamentos e angústias, sem amarras, que, antes de ajudar, o aprisionam. 

A segunda frase usada pelo autor para abrir o capítulo introdutório é a seguinte: 

“Ordem, hoje em dia, encontra-se, em geral, onde não há nada. É um sintoma de 

deficiência”. (Berthold Brecht apud Feyerabend, 2007, p. 31) 

A mensagem contida no trecho acima, embora não seja do próprio autor, e sim de 

Brecht, também traduz a essência de sua filosofia. A ideia é parecida com a do 

primeiro trecho transcrito. Se há ordem é porque não há questionamento, não há 

argumento crítico a questionar a realidade. Há apenas passividade em aceitar a 

realidade e quem sustenta um status quo. A título de curiosidade, Feyerabend era 

admirador de Brecht e chegou a trabalhar com ele, importante escritor, poeta e 

dramaturgo alemão.  

Fazendo-se uma relação com a História, imagine-se o contexto da França antes de 

1789, onde a nobreza (1° Estado) e o clero (2° Estado) detinham privilégios e bens 

materiais que estavam muito longe do acesso da massa da população, representada 

por burgueses, camponeses, e pobres em geral (3° Estado).  

Havia uma ordem naquela França pré-revolucionária, um Estado, uma burocracia 

organizada, forças militares, e uma definição de papeis de cada classe na formação 

daquela sociedade. Mas, essa “ordem” era justa? Protegia a todos? Promovia o 

bem-estar geral? Certamente não. Era uma “ordem” voltada a atender a uma minoria 

privilegiada que subjugava a massa da população. Uma série de revoltas eclodiram 

e sacudiram essa ordem estabelecida, mudando a história da França, da Europa, e 
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influenciando, de modo significativo, tantos outros movimentos ao redor do mundo 

ocidental. 

Em trecho subsequente ao examinado, o autor menciona a História e a riqueza da 

realidade fática para corroborar sua posição de questionamento de ordens pré-

definidas. Confira-se: 

A história, de modo geral, e a história da revolução, em particular, 
é sempre mais rica em conteúdo, mais variada, mais multiforme, 
mais viva e sutil do que mesmo o melhor historiador e o melhor 
metodólogo podem imaginar. A história está cheia de acidentes e 
conjunturas e curiosas justaposições de eventos e demonstra-nos 
a complexidade da mudança humana e o caráter imprevisível das 
consequências últimas de qualquer ato ou decisão dos homens. 
Devemos realmente acreditar que as regras ingênuas e simplórias 
que os metodólogos tomam como guia são capazes de explicar tal 
labirinto de interações? E não está claro que a participação bem 
sucedida em um processo dessa espécie só é possível para um 
oportunista impiedoso que não esteja ligado a nenhuma filosofia 
específica e adote o procedimento, seja lá qual for, que pareça 
mais adequado para a ocasião? (Feyerabend, 2007, p. 32) 

O autor menciona um ramo do conhecimento, a História, para explicar o quão 

complexa, ampla, e multifacetada é a realidade fática, sendo que tal constatação 

coloca em xeque a pretensa facilidade de explicar a realidade através de métodos e 

esquemas simplórios. O autor questiona a ilusão de possibilidade da ciência explicar 

tudo através de regras seguras. Deve-se ter mais humildade. Aliás, essa 

característica é importante para o cientista: humildade para compreender o quão 

limitadas são as regras de metodologia. 

O exemplo histórico da Revolução Francesa (1789) vem a calhar na constatação de 

que as revoluções, sejam elas de derrubada de governos ou de dogmas científicos, 

requerem muito mais postura crítica, e até anárquica, dos agentes. Seguir, de forma 

cega, as regras, poderia, inclusive, ser uma atitude impeditiva da própria Revolução, 

impedindo, assim, o progresso, como já explicado anteriormente. 

Prosseguindo a análise do texto, Feyerabend questiona a neutralidade da ciência e 

dos cientistas em produzir um conhecimento puro e neutro, livre, portanto, de 

influências pessoais, sociais, econômicas, e religiosas etc. É um questionamento 

recorrente em muitos filósofos e pensadores contemporâneos. O autor se soma a 

esses filósofos e assim afirma: 
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A religião de uma pessoa, por exemplo, ou sua metafísica, ou seu 
senso de humor [...] não podem ter a menor ligação com sua 
atividade científica. Sua imaginação é restringida, e até sua 
linguagem deixa de ser própria. Isso se reflete na natureza dos 
„fatos‟ científicos, experienciados como independentes de opinião, 
crença e formação cultural. (Feyerabend, 2007, p. 34)  

É o tema da pretensão de neutralidade científica, tão recorrente na metodologia. 

Como se possível fosse abandonar a experiência de vida pessoal e todas as 

crenças que foram construídas e sedimentadas no sujeito pesquisador. A própria 

escolha do que pesquisar, do como pesquisar, onde pesquisar, e das fontes de 

pesquisa partem de um fator psicológico, da formação cultural do indivíduo, 

refletindo, de alguma forma, a sua própria visão de mundo. Daí ser possível dizer 

que se está diante de escolhas “anárquicas”, que fogem ao terreno da lógica e da 

racionalidade. 

“Tradição” é outro dos quatro lemas da Welton Academy. Feyerabend discute a 

tradição na pesquisa e formula três perguntas para responder com um sonoro “não”. 

Eis as perguntas: 

É possível, assim, criar uma tradição que é mantida coesa por 
regras estritas e, até certo ponto, que também é bem sucedida. 
Mas será que é desejável dar apoio a tal tradição a ponto de 
excluir tudo o mais? Devemos ceder-lhes os direitos exclusivos de 
negociar com o conhecimento, de modo que qualquer resultado 
obtido por outros métodos seja imediatamente rejeitado? E será que 
os cientistas invariavelmente permaneceram nos limites das 
tradições que definiram dessa maneira estreita? São essas as 
perguntas que pretendo fazer neste ensaio. E minha resposta, a 
essas perguntas, será um firme e sonoro NÃO. (Feyerabend, 2007, 
p. 34). (grifo nosso). 

Feyerabend está a tratar da tradição como aquele método de pesquisa aceito e 

definido pela comunidade acadêmica como o padrão a ser seguido para se alcançar 

a verdade científica. O autor pergunta se é conveniente confiar a um único método a 

primazia ou exclusividade no alcance da verdade, excluindo-se os demais métodos 

possíveis. Por isso, diz-se que o autor defende um “pluralismo metodológico”. 

Prossegue oferecendo duas razões para a resposta negativa às perguntas 

formuladas no trecho colacionado acima. Veja-se: 
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Há duas razões que fazem tal resposta parecer apropriada. A 
primeira é que o mundo que desejamos explorar é uma entidade 
em grande parte desconhecida. Devemos, portanto, deixar nossas 
opções em aberto e tampouco devemos nos restringir de antemão. 
Prescrições epistemológicas podem parecer esplêndidas quando 
comparadas com outras prescrições epistemológicas ou com 
princípios gerais – mas quem pode garantir que sejam o melhor 
modo de descobrir não somente uns poucos „fatos‟ isolados, mas 
também alguns profundos segredos da natureza? (Feyerabend, 
2007, p. 35) 

Chama-se atenção para o fato de que não se conhecem todos os fenômenos e toda 

a natureza. O universo é infinito, já sentenciava Einstein. Nunca poderá existir um 

método que abrace todas as possibilidades de conhecimento por esse simples fato. 

A afirmação de Shakespeare de que “Entre o céu e a terra há mais coisas que a 

nossa vã filosofia possa explicar.” bem traduz o pensamento de Feyerabend, e vem 

a calhar nesse ponto da reflexão. 

Um método que se apresente satisfatório para interpretar determinados fatos pode 

vir a não ser o mais recomendado para diversos outros ainda não conhecidos pelo 

gênio humano. Novamente, aqui aparece a questão do “pluralismo metodológico”. 

Eis a segunda resposta para as indagações: 

A segunda razão é que uma educação científica, como antes 
descrita (e como praticada em nossas escolas), não pode ser 
conciliada com uma atitude humanista. [...] A tentativa de fazer 
crescer a liberdade, de levar uma vida plena e gratificante e a 
tentativa correspondente de descobrir os segredos da natureza e 
do homem acarretam, portanto, a rejeição de todos os padrões 
universais e de todas as tradições rígidas. (Naturalmente, 
acarretam também a rejeição de grande parte da ciência 
contemporânea). (Feyerabend, 2007, p. 35) 

Nesse ponto, o autor associa o excesso de regras à ausência de uma “atitude 

humanista” e evidencia que é assim que se ensina nas escolas. A tradição na forma 

de pesquisar e estudar a realidade é passada geração por geração, constituindo e 

criando uma tradição. O excesso de regras sufoca os indivíduos e vai de encontro à 

liberdade humana de criar e descobrir o mundo em sua plenitude e beleza.  

Feyerabend viveu no século XX e viu o modelo educacional centrado em muitas 

matérias, avaliações, notas, e competição entre os alunos. É, justamente, esse 

modelo educacional que o autor reputa desumano. A sua crítica não se restringe, 

portanto, somente ao método de pesquisa dos cientistas, mas, também, à forma de 
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se ensinar. Ao invés de se buscar um processo educacional libertador, procurou-se 

um processo educacional que não oferece prazer e satisfação aos homens, desde o 

início da vida escolar. 

O capítulo I da obra em estudo é iniciado com uma defesa do pluralismo 

metodológico, algo já discutido aqui, só que, dessa vez, o autor já passa a trazer 

exemplos concretos da aplicação de sua teoria, evidenciando como a postura livre 

de pesquisadores, às vezes “anárquica” e desobediente à tradição da época, foi 

importante para o progresso. Abaixo as suas palavras: 

A ideia de um método que contenha princípios firmes, imutáveis e 
absolutamente obrigatórios para conduzir os negócios da ciência 
depara com considerável dificuldade quando confrontada com os 
resultados da pesquisa histórica. Descobrimos, então, que não há 
uma única regra, ainda que plausível e solidamente fundada na 
epistemologia, que não seja violada em algum momento. Fica 
evidente que tais violações não são eventos acidentais, não são o 
resultado de conhecimento científico insuficiente ou de desatenção 
que poderia ter sido evitada. Pelo contrário, vemos que são 
necessárias para o progresso. Com efeito, um dos aspectos mais 
notáveis das recentes discussões na história e na filosofia da 
ciência é a compreensão de que eventos e desenvolvimentos como 
a invenção do atomismo na Antiguidade, a Revolução Copernicana, 
o surgimento do atomismo moderno (teoria cinética, teoria da 
dispersão, estereoquímica, teoria quântica) e a emergência gradual 
da teoria ondulatória da luz ocorreram apenas porque alguns 
pensadores decidiram não se deixar limitar por certas regras 
metodológicas „óbvias‟, ou porque as violaram inadvertidamente. 
(Feyerabend, 2007, p. 37) 

A familiaridade com a evolução da Física ao longo da história não é à toa. O autor é 

Doutor em Física. Como se vê, o filósofo austríaco traz exemplos práticos de como a 

liberdade do estudioso em decidir por uma forma de pesquisa, ou de enxergar o 

problema de modo antes não visto foi importante para o progresso da ciência. Uma 

postura tradicional inibiria a evolução do aprendizado.  

Durante muito tempo, acreditou-se que a menor partícula da matéria era o átomo. 

Se essa verdade fosse aceita como inconteste, até hoje não se saberia da existência 

de partículas subatômicas, como os prótons, nêutrons, e elétrons. Se, de igual 

modo, a ciência parasse por aí, não se descobriria que há partículas ainda menores, 

os chamados quarks. 
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Tratando da revolução produzida por Galileu, cientista já citado desde a Introdução 

deste artigo, o autor mostra a importância da persistência na busca por novas 

respostas que se contraponham à tradição: 

Podemos dizer, hoje, que Galileu estava no caminho certo, pois sua 
busca persistente de algo que, em certa ocasião, pareceu ser uma 
cosmologia ridícula veio entrementes a criar o material necessário 
para defendê-la contra todos aqueles que aceitam um ponto de vista 
somente se for expresso de certa maneira e só confiam nele se 
contiver certas frases mágicas, chamadas “relatos observacionais”. E 
isso não é uma exceção – é o caso normal: as teorias tornam-se 
claras e „razoáveis‟ apenas depois que partes incoerentes delas 
tenham sido usadas por longo tempo. Esse prelúdio desarrazoado, 
insensato e sem método revela-se, assim, ser uma precondição 
inevitável de clareza e de êxito empírico. (Feyerabend, 2007, p. 41) 

Feyerabend (2007) pondera que, não raro, diante de novas ideias, pode parecer, de 

início, não haver coerência ou lógica. Contudo, com o passar do tempo, as ideias 

vão sendo ordenadas como num quebra-cabeça, para, mais tarde, ganharem forma 

e consistência capazes de tornar sem crédito as ideias vigentes. À época de Galileu, 

dizer que a Terra não era o centro do universo, apenas um dos diversos corpos a 

gravitar em torno do Sol, era uma aberração.    

 

4. AS CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO EXPLICADO PARA A METODOLOGIA DA 

PESQUISA E PARA A CIÊNCIA 

 

Neste item, serão descritas, de forma objetiva e sucinta, algumas das principais 

contribuições do método analisado anteriormente para a Metodologia da pesquisa, 

que podem ser vistas, também, como advertências para o cientista. Feyerabend 

parece, muitas das vezes, estar querendo dialogar com o cientista, aconselhando-o 

a ser inovador. Abaixo uma relação que, obviamente, não é exaustiva: 

a) Liberdade de pensamento: essa, talvez, seja a principal mensagem de 

Feyerabend com seu “anarquismo”. O autor defende total liberdade do 

cientista, pensador, pesquisador (como se queira chamar), no 

desenvolvimento de sua pesquisa. Na sua visão, como explicado, o excesso 

de regras pode levar a ciência à paralisia e imobilismo, obstaculizando o 
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surgimento de novas ideias e novos métodos de pesquisa. No início deste 

artigo, foram citados os exemplos de três grandes descobertas para a história 

da humanidade. Tais descobertas e tantas outras não seriam possíveis sem 

que, em algum momento, regras tradicionais fossem contrariadas. Liberdade 

de pensamento e criação são, assim, faces da mesma moeda. 

b) Permissão para o sentimento: ao falar que a ciência tradicional inibe o 

homem de entrar em contato com uma vida plena e gratificante, e que o 

excesso de regras e dogmas é uma atitude anti-humanista, a mensagem que 

Feyerabend quer transmitir é a de que a ciência não pode ser somente o 

terreno da razão, mas, também, do sentimento. Primeiro porque o que move o 

pesquisador a encontrar respostas para determinados problemas é a 

curiosidade ou a necessidade, não simplesmente uma meta racional e fria. 

Depois, o “combustível” para a pesquisa, não raro, uma longa caminhada, é o 

ânimo e a expectativa de resolver o problema, encontrando uma resposta 

plausível. Ao fim, se lograr êxito em seu intento e não desistir no meio do 

caminho, vem a satisfação com a descoberta, confirmação ou rejeição de 

uma ou algumas hipóteses. Enfim, há sentimento do início ao fim da 

pesquisa, o que precisa ser levado em consideração. Pesquisa sem emoção 

é uma pesquisa sem prazer e com boas chances de ser feita sem estímulo. O 

Professor Keating, no método de ensino desenvolvido, busca, exatamente, 

sentimento por parte de seus alunos, para constatarem que a poesia e a 

literatura de modo geral devem ser feitas com emoção, o que facilita a 

criatividade. 

c) Permissão para a desordem momentânea: anarquismo é, geralmente, 

associado a desordem, bagunça etc, dada a ausência de um poder central 

que planeja e organiza a vida em sociedade. Pois bem, não à toa o autor 

utiliza-se do termo da Ciência Política, como já visto. Aplicando o conceito à 

pesquisa, Feyerabend defende que o cientista permita uma certa desordem 

aparente ou momentânea. Questionar verdades postas é um ato de defesa da 

desordem sob determinado aspecto, porque a comunidade científica está 

acostumada a trabalhar com aqueles conceitos, sendo o abandono dos 

mesmos, uma atitude que pode levar a ciência ao vazio, sem ter explicações 

para determinado problema. A ciência estaria “órfã”, o que gera natural 
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angústia. Feyerabend convida o cientista a permitir essa desordem, até 

porque sem ela não se transpõem fronteiras rumo a novas ideias, novos 

conceitos, e novas formas de enxergar o mundo. Revoluções provocam 

desordem, vide o exemplo trazido, neste artigo, da Revolução Francesa 

(1789). 

d) Pluralismo metodológico: não há um único meio de se chegar à resposta de 

um problema. Sacralizar um único método como meio de se alcançar a 

resposta para um problema, seja em determinada ciência, seja em todas as 

ciências, é ignorar a diversidade do mundo (não se conhece a maior parte 

dele) e a funcionalidade dos demais métodos de pesquisa. Destarte, o 

cientista deve utilizar o método que for mais adequado para aquele problema, 

devendo abandonar o método tradicional se assim for recomendável no caso 

concreto. Trata-se da defesa, como também já mencionado neste artigo e 

agora sistematizado, do “pluralismo metodológico”. 

e) O papel do cientista: sobre o papel do cientista, assim escreve Feyerabend:  

A tarefa do cientista, contudo, não é mais “buscar a verdade” ou 
“louvar a Deus” ou “sistematizar as observações” ou “aperfeiçoar as 
predições”. Esses não passam de efeitos colaterais de uma atividade 
para a qual sua atenção está agora principalmente dirigida, que é 
“tornar forte a posição fraca”, como diziam os sofistas, e, desse 
modo, sustentar o movimento do todo”. (Feyerabend, 2007, p. 47) 

Se não for adotada uma postura de enfrentamento das verdades postas, elas não 

podem ser testadas. É preciso, assim, trazer contraditas, mostrar, como fala Kühn 

(2006), as “anomalias” do sistema. 

São essas as principais contribuições do autor para a metodologia, o que fica claro, 

também, são conselhos ao cientista, seja ele de qualquer geração ou área do 

conhecimento. Repita-se, para finalizar este item, serem essas contribuições de 

Feyerabend apenas exemplificativas, já que se está analisando somente uma de 

suas obras. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Em decorrência de sua postura crítica diante das deficiências das regras 

tradicionais de pesquisa e da defesa de liberdade criativa, classificando sua 

filosofia como “anárquica”, Feyerabend foi considerado por filósofos e cientistas 

do século XX como “o pior inimigo da ciência”. 

Uma vez que a ciência pauta-se por parâmetros e padrões de pesquisa, defender o 

abandono desses padrões é ir de encontro à ciência e à busca da verdade científica. 

Sem padrões, de acordo com uma visão tradicional, não haveria ciência, somente 

caos e escuridão. 

Outra interpretação possível para essa alcunha conferida a Feyerabend pode ser o 

fato de ser ele um acadêmico bastante qualificado (Doutor em Física e Doutor 

honoris causa em Letras e Humanidades). Portanto, era um libelo contra a ciência 

produzido justamente por um grande acadêmico e grande cientista. Ele seria, assim, 

uma espécie de “traidor” da comunidade a qual pertencia. 

Fazendo um paralelo com o filme analisado no tópico 2 deste artigo, a situação é 

bem parecida com a do Professor Keating. Ele defende liberdade criativa a seus 

alunos, um abandono das regras na produção de poesia. Insurge-se contra regras 

quase matemáticas de redação de poesia. A verdadeira poesia estaria nos desejos e 

angústias da alma humana, não podendo guiar-se por regras, sejam elas quais 

forem. Era um “anarquista literário”. Assim como Feyerabend, volta-se contra um 

modelo educacional que privilegia a nota e a competição, ao invés da busca por 

felicidade e pela realização plena. A passagem do filme em que um pai obriga o filho 

a seguir a carreira de médico, ao invés de realizar o sonho de fazer teatro, é 

significativa.  

O Professor Keating também é um inimigo qualificado da ortodoxia. No início do 

filme, quando da abertura do ano letivo, o Diretor da escola apresenta o Professor 

Keating aos pais e alunos como “ex-aluno laureado” da instituição. 

São muitas as semelhanças entre Feyerabend e o Professor Keating, 

brilhantemente representado por Robin Williams. Procurou-se fazer uma 
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associação entre o filme e o texto, justamente, em virtude dessas semelhanças 

de posturas diante da pesquisa e da ciência, que revelam, também, uma postura 

diante da vida, buscando-se uma ciência mais humanista e que promova 

liberdade ao pesquisador, ao invés de aprisioná-lo em padrões de conduta e de 

estudo. 

Embora afirme que, talvez, o anarquismo não seja a melhor forma de governo, 

Feyerabend entende que pode ser uma boa forma de se buscar conhecimento, 

quebrar paradigmas, e promover o progresso da ciência, construindo-se novas 

ideias sobre antigos problemas e pavimentando caminho para a compreensão de 

novas questões.  

Decididamente, o filósofo austríaco não é um rebelde sem causa. Os exemplos da 

história, da física, e das ciências em geral, que traz, além da força de seus 

argumentos, o tornam um rebelde com causa, sendo importante estudá-lo e revisitá-

lo sempre. 
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