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ABSTRACT 
 
Many of the criticisms of Feyerabend's epistemology are not derived from his ideas, but unsuccessful 
interpretations. Terms and epistemological anarchism, irrationality, control science and anything goes 
can give a false impression that the author's arguments are chaotic and unsustainable. In this work we 
try to discuss some of these misunderstandings to help deconstruct misinterpretations. Finally, the 
argument is raised that approach this topic in initial teacher education can contribute to the 
deconstruction of a mistaken picture of the nature of science common among teachers, and this is 
necessary for a more coherent approach to the History of Science current historiography aiming at a 
teaching on and science. 
 
 
RESUMO 
 
Muitas das críticas à epistemologia de Feyerabend não são oriundas de suas ideias, mas de 
interpretações malsucedidas. Termos como anarquismo epistemológico, irracionalidade, controle da 
ciência e tudo vale podem dar uma impressão falsa de que os argumentos do autor são caóticos e 
insustentáveis. Neste trabalho, procurará discutir alguns desses mal entendidos a fim de ajudar a 
desconstruir as más interpretações. A seguir se sugere que a abordagem deste tema na formação inicial 
de professores pode contribuir para a desconstrução de uma imagem equivocada da natureza da ciência 
comum entre professores, e que isto é necessário para uma abordagem da História da Ciência mais 
coerente com a atual historiografia atual visando um ensino de, sobre e pela ciência. 
 
Palabras claves: Feyerabend, anarquismo epistemológico, todo vale.  
Keywords: Feyerabend, epistemological anarchism, anything goes can. 
Palavras-chave: Feyerabend, anarquismo epistemológico, tudo vale 
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INTRODUÇÃO 
 
Na segunda metade do século XX, o modo de pensar a atividade científica foi amplamente modificado 
com os trabalhos de pensadores que divergiam entre si, nas suas críticas ao empirismo lógico, mas 
levaram a filosofia da ciência a outro patamar de desenvolvimento. Em destaque, pode-se mencionar 
Gaston Bachelard (1864-1962), Karl Popper (1902-1994), Thomas Kuhn (1922-1996), Imre Lakatos 
(1922-1974) e Paul Feyerabend (1924-1994) – nenhum deles causou tanta polêmica quanto este último. 
Em 1987, a prestigiada revista Nature, em artigo escrito por T. Theocharis e M. Psimopoulos (1987), 
classifica Feyerabend como „pior inimigo da Ciência‟ (HORGAN, 1993).  
As ideias de Paul Feyerabend parecem causar sensível desconforto aos admiradores e defensores da 
Ciência, e muitos as consideram desprovidas de relação com a realidade, e mesmo perigosas (TERRA, 
2002). As críticas de Feyerabend, no entanto, não são dirigidas aos cientistas e sim aos filósofos da 
Ciência que defendem uma epistemologia científica que mascara a complexidade e riqueza das práticas 
científicas (OLIVEIRA, 2011). Entre os críticos a Feyerabend estão epistemólogos importantes como 
Popper, Kuhn e Bunge. Popper afirma que o relativismo defendido por Feyerabend é uma posição 
onde qualquer coisa pode ser afirmada e a verdade, portanto, não tem sentido (FEYERABEND, 2011). 
Já Kuhn rejeita a visão anárquica defendida pelo „anarquista epistemológico‟ de que o avanço científico 
está imerso em aspectos ligados à irracionalidade e sustenta que na batalha travada entre um novo e um 
velho paradigma são utilizados argumentos racionais (VILLANI, 2001). Bunge faz fortes críticas à ideia 
defendida por Feyerabend de igualdade de tratamento e de valoração entre o conhecimento científico e 
outras tradições (como magia ou astrologia) (BUNGE, 1985). 
 
Apesar de o próprio Feyerabend ter rebatido algumas destas críticas, a confusão em torno de sua 
epistemologia parece continuar. Exemplos disto são trabalhos publicados por profissionais em revistas 
de ensino de ciência que afirmam que Feyerabend chega a ser chamado em rodas mais fechadas de 
„terrorista epistemológico‟ (REGNER, 1996), de que sua epistemologia não explica o progresso 
científico (WESTPHALL e PINHEIRO, 2004) e de que ele defendia a tese do „vale tudo‟ 
(DELIZOICOV e AULER, 2011). 
 
Neste trabalho não se procurará prioritariamente descrever a epistemologia de Feyerabend, pois já se 
encontra isto amplamente na literatura. O que se procurará aqui é desconstruir alguns mitos que são 
repetidos, inclusive em artigos de profissionais. Entre eles que o anarquismo epistemológico leva ao 
caos na ciência, que a tese central desta epistemologia é o vale tudo, que a defesa da irracionalidade na 
ciência descaracteriza o empreendimento científico e de que o relativismo não explica o progresso da 
ciência. A intenção do presente trabalho não é diminuir a rejeição em torno da epistemologia de 
Feyerabend, menos ainda convencer pessoas a se alinhar a esta corrente epistemológica. Até porque, a 
valorização da diversidade de pontos de vista é exatamente uma das bandeiras do epistemólogo 
austríaco. 
 
A contribuição que este trabalho pretende dar é o de suscitar questões de epistemologia da ciência a 
serem abordadas durante a formação inicial de professores e como elas podem contribuir para uma 
abordagem de história da ciência mais coerente com a historiografia atual. Tal discussão se mostra 
relevante ao procurar desfazer mitos e visões equivocadas da natureza da ciência de professores 
relatadas na literatura, tais como de que a ciência é uma entidade única, racional, ahistórica, 
metodológica, com crescimento linear e cumulativo, com regras fixas e rígidas e um empreendimento 
isolado de outras tradições e superior a estas. Nesta perspectiva, discutir-se-á questões polêmicas da 
filosofia feyerabendiana e de como isto pode contribuir para desconstruir certos mitos acerca do 
empreendimento científico e favorecer uma formação mais crítica dos professores.  
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QUESTÕES POLÊMICA ACERCA DA EPISTEMOLOGIA DE PAUL FEYERABEND 
 
Anarquismo epistemológico 

O termo anarquismo é de origem grega e remete a ideia de não-governo. Possui várias correntes, mas 
todas centradas na defesa contínua da liberdade individual contra as mais diferentes formas de 
arregimento e coerção (SIQUEIRA-BATISTA et al, 2005). Pode-se perguntar: Em que sentido uma 
epistemologia pode ser chamada de „anarquista‟? – termo muitas vezes usado de maneira a depreciar a 
obra de Feyerabend. 
 
Mesmo que o termo tenha surgido como retórica, Feyerabend se convenceu de que era adequado. Pois, 
de acordo com ele, o mundo (que inclui o mundo da ciência) é uma entidade complexa e dispersa, 
impossível de ser capturada por regras e teorias simples. Feyerabend define a Ciência como um 
empreendimento essencialmente anárquico, mas é preciso entender a que ele se refere quando faz tal 
colocação.  
 
Logo no início de „Contra o método‟ (FEYERABEND, 2007) ele explica que o anarquismo não é a 
mais atraente corrente política. No entanto, se constitui em um ótimo remédio para a Epistemologia e 
Filosofia da Ciência. A argumentação de Feyerabend se sustenta em sua análise da História da Ciência. 
De acordo com ele, ela é mais variada, multifacetária e sutil que o melhor historiador ou metodólogo 
poderia imaginar. 

 
A História da Ciência está repleta de acidentes que a levam a um caráter imprevisível. Não se pode 
aceitar regras simples ou ingênuas que os metodólogos usam para explicar todo este „labirinto de 
interações‟. Tratar a História da Ciência por meio de regras estreitas e imutáveis é uma simplificação 
dos atores do meio em que o cientista trabalha. Não se pode aceitar uma História da Ciência de fatos 
nus; ela está repleta de ideias, interpretações, erros e assim por diante. A História da Ciência é tão 
complexa, caótica, repleta de erros quanto à mente dos que a construíram. 
 
Para justificar o anarquismo epistemológico, Feyerabend argumenta que a ideia de um método com 
princípios fixos, imutáveis e obrigatórios não se sustenta com os resultados de uma pesquisa histórica. 
Ao se analisar a história, percebe-se que não há uma única regra, mesmo que fortemente sustentada na 
epistemologia, que não seja violada. E ainda, tais violações são necessárias ao progresso da Ciência. 
Feyerabend cita episódios historicamente importantes que só foram possíveis porque seus 
protagonistas não se deixaram limitar pela metodologia „óbvia‟ e violaram suas regras deliberadamente. 
Alguns dos episódios citados são: a invenção do atomismo, a Revolução Copernicana, a estereoquímica 
e a teoria quântica. 
 
É necessário, no entanto, diferenciar o anarquismo epistemológico, do qual Feyerabend se declara 
participante, do que ele chama de anarquismo ingênuo. Este último é classificado pelo filósofo 
austríaco como aquele que vê o caráter limitado de todas as regras e padrões e infere que eles são 
desprovidos de valor e devem ser abandonados. Feyerabend rejeita o rótulo de anarquista ingênuo, por 
defender em muitas passagens que certos procedimentos auxiliam o empreendimento científico. Ele 
procurou mostrar que houve falha nos padrões familiares em vários episódios, mas que também os 
procedimentos não familiares tiveram êxito. Logo, Feyerabend reconhece que esteja de acordo com a 
limitação das regras, mas não sustenta que se deva proceder sem regras e padrões.  
 
Ainda, afirma que poderá chegar o dia em que seja pertinente defender regras fixas a ponto de excluir 
todo o resto, mas ele acredita que não vivemos este tempo. O termo anarquismo usado por Feyerabend 
não leva a um caos na Ciência, somente sirva/serve de alerta de que não existe apenas um método 
universal. Esta postura mais livre do empreendimento científico pode incomodar muitos crentes de um 
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método infalível. Porém, segundo Feyerabend, está de acordo com o teste da análise histórica na qual 
não há uma única regra, postulante ao posto de universal, que não seja violada. 
 
Relativismo e o princípio do ‘Vale tudo’ 

Antes da discussão sobre o relativismo de Feyerabend, é necessário esclarecer possíveis definições de 
racionalismo e relativismo; uma delas é feita por Chalmers (1993). Um racionalista extremo acredita na 
existência de um critério único, universal e atemporal que se presta a avaliar teorias rivais. O racionalista 
acredita que a fronteira entre ciência e não-ciência é clara; científicas são as teorias que sobrevivem ao 
teste de seu critério universal. Ainda, segundo Chalmers, o relativista nega que haja um padrão de 
racionalidade único, universal e não-histórico com o qual se possa julgar que uma teoria seja melhor 
que outra. Em relação a teorias científicas, o valor de melhor ou pior dependerá de indivíduo para 
indivíduo, de comunidade para comunidade. Logo, as caracterizações de progresso científico e os 
critérios de julgamento da qualidade de uma teoria dependerão do indivíduo e/ou grupo que adere a 
eles. A questão da fronteira entre ciência e não-ciência variará, para um relativista, de acordo com os 
critérios de valor e dos interesses para julgar os méritos de um teoria por um indivíduo e/ou grupo, 
tornando-se esta fronteira para um relativista extremamente arbitrária e muito menos importante que 
para um racionalista.  
 
Para entender o relativismo de Feyerabend é necessário considerar a origem desta sua posição. Preston 
(1997) argumenta que a guinada historicista de Feyerabend aconteceu devido à convivência e influência 
de Thomas Kuhn na Universidade de Berkeley na década de 1960. O próprio Feyerabend assume 
convergências fortes entre sua epistemologia e da de Kuhn “nossas concepções (isto é, minhas ideias 
publicadas e a filosofia recente de Kuhn, ainda não publicada) parece-me ser agora quase idênticas” 
(FEYERABEND, 2007, p. 288). Outro importante aspecto que precisa ser levado em consideração 
nesta guinada foi a influência do filósofo inglês John Stuart Mill (1806-1873). Em Mill, Feyerabend 
encontrou uma bandeira humanista. O filósofo inglês defende o pluralismo de opiniões e da liberdade 
diversa. Argumenta que silenciar uma opinião, mesmo que minoritária, é um roubo à humanidade, pois 
se ela estiver certa ficam todos privados de trocar o erro pela verdade; se estiver errada perde-se uma 
confirmação para a verdade. Do mesmo modo, Feyerabend defende que teorias, mesmo que falseadas, 
não devem ser silenciadas e abandonadas sem prejuízo para a humanidade. 
 
Para o filósofo austríaco, o relativismo é atacado não por se encontrar uma falha nele, mas por temê-lo: 
“os intelectuais o temem porque ele ameaça seu papel na sociedade, assim como o Iluminismo em uma 
época ameaçou a existência de padres e teólogos” (FEYERABEND, 2011, p. 99). O relativismo 
permite que as ideias pelas quais os intelectuais têm mais carinho podem ser consideradas 
desinteressantes para outros que foram criados fora de sua tradição. Para um cristão, racionalista ou 
marxista esta ideia é insuportável, pois acreditam que só existe uma verdade e ela deve ser preservada. A 
aversão ao relativismo é por ele desconstruir este exercício de superioridade. 
 
Para Feyerabend, não existe apenas um relativismo, mas uma variedade de pontos de vista a respeito. 
Ele destaca três: o relativismo prático, o democrático e o epistemológico. Mas em todos, afasta-se da 
ideia que relativismo é sinônimo de arbitrariedade. Em relação ao prático, trata-se da maneira pela qual 
diferentes ideias, costumes e tradições podem influenciar nossa vida. Quanto ao relativismo 
democrático, ele define como sendo aquele em que afirma que sociedades diferentes podem olhar o 
mundo de maneiras distintas e considerar coisas diferentes aceitáveis. Já, o relativismo epistemológico é 
aquele que defende que existem muitas maneiras diferentes de viver e acumular conhecimento. Por 
exemplo, as teorias científicas se ramificam em várias direções, usam conceitos diferentes e descrevem 
eventos de maneira diferentes. O relativismo de Feyerabend sustenta que o correto em uma cultura não 
é necessariamente em outra. Neste sentido, ele não significa arbitrariedade ao admitir que costumes, 
leis, ideias são “relativos à” cultura de quem as têm. 
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Outra crítica bastante comum à epistemologia de Feyerabend é o que ele chama de slogan vale tudo, que 
tenderia ao relativismo absoluto. O próprio Feyerabend comenta sobre a má interpretação deste slogan. 
Primeiro, esclarece que não se trata de um resumo de suas ideias expostas em „Contra o método‟, pois 
não procurou desenvolver ali uma nova teoria das ciências – porque ele acredita que a busca por tais 
teorias é um empreendimento insensato. Logo, quando se argumenta que o Vale tudo defendido por 
Feyerabend sugere o caos na ciência, ao exigir a não existência de regras e/ou procedimentos, tal crítica 
não se dirige as ideias defendidas pelo epistemólogo austríaco. Sua alegação é no sentido de não aceitar 
que existam regras e/ou procedimentos que devam valer de maneira universal. A expressão, vale tudo, 
não mostra nenhuma convicção do autor, pois considera o termo “vazio, inútil e bastante ridículo” 
(FEYERABEND, 2011, p. 236). 
 

As convicções de Feyerabend são, por muitas vezes, mal interpretadas, mas elas não significam que a 
pesquisa científica é desgovernada e arbitrária. Os padrões existem, mas surgem do próprio processo da 
pesquisa científica e são válidos apenas em um limite, nunca universalmente, como exigem os 
racionalistas. 

 

Os críticos à epistemologia de Feyerabend o acusam de levar a um relativismo extremo e que o 
princípio do „vale tudo‟ seria uma síntese de tal caos. No entanto, procurou-se mostrar que o 
relativismo de Feyerabend e o princípio do „vale tudo‟ não levam a Ciência a um mar de caos, sem 
regras nem métodos. Apenas sugere que, mesmo em uma tradição com leis e ordem rígidas, só irá se 
desenvolver se houver uma violação dos valores desta tradição – tais argumentos, de acordo com 
Feyerabend, encontram respaldo em qualquer pesquisa histórica.  
 
Irracionalidade  
Para Feyerabend, a racionalidade é uma entre muitas tradições, e não se constitui em um modelo em 
que as outras tradições devem se adaptar. A diversidade é benéfica e a uniformidade, por sua vez, 
“diminui nossas alegrias e nossos recursos (intelectuais, emocionais e materiais)” (2010, p.7).  As críticas 
de Feyerabend são dirigidas a duas ideias que ele chama de a ideia da Razão e a ideia da Objetividade. 
Quando se afirma que um procedimento é objetivo, faz-se por considerá-lo independente das 
expectativas, ideias, atitudes e desejos humanos. Reivindicação que muitos cientistas e intelectuais 
fazem acerca de seu trabalho, mesmo sendo esta ideia muito mais antiga que a própria ciência.  
 
Ser racional, no sentido material do termo, significa aceitar algumas ideias e rejeitar outras. No sentido 
formal significativa aceitar certo procedimento. O poder embelezador da razão é identificado por 
Feyerabend como tendo origem na crença de que existe uma maneira certa de viver e que o mundo 
deve aceitar – ligada, por exemplo, as conquistas mulçumanas, as cruzadas e ao marxismo. 
 
Para Feyerabend, os problemas em relação à objetividade não são nada surpreendentes, pois 
“procedimentos „formais‟ fazem sentido em alguns mundos, mas são tolices em outros” (2010, p. 15). 
Porém, à medida que a ciência se desenvolveu, a noção de objetividade foi usada para legitimar os 
corpos de informação existentes. Hoje em dia, ser racional é aceitar a opinião de um especialista que 
garante ter chegado a seus resultados como obra da razão – e também usa a força obtida com esta 
argumentação para suprimir qualquer ideia contrária.  
 
Feyerabend alerta que sempre houve pessoas que lutaram contra a uniformidade e defendem o direito 
de cada indivíduo de pensar, viver e agir como lhe pareça conveniente. Esta variedade cultural não entra 
em conflito com a ciência quando vista como um empreendimento livre. Ela está em conflito quando 
se vê a ciência com o racionalismo, pois “não há nada na natureza da ciência que exclua a variedade 
cultural” (FEYERABEND, 2010, p. 20). 
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Ao exigir o adeus à razão, Feyerabend justifica que sua preocupação não é nem a racionalidade, nem a 
ciência, nem a liberdade (consideradas abstrações por ele). Mas a qualidade de vida dos indivíduos. A 
exigência do adeus à razão pode ser entendida de duas formas: a primeira com respeito a alguns 
pensadores que, ao se tornarem confusos e abalados pelas complexidades da História, abandonaram a 
razão e substituíram por sua caricatura; e a segunda é o abandono da corrente de grande sucesso entre 
filósofos que não gostam de complexidade e entre políticos que lutam pela dominação do mundo. 
 
Mesmo Lakatos admitia que os padrões da Lógica e da racionalidade são limitados. E se eles tivessem 
sido aplicados com determinação teriam sido muitos prejudiciais ao desenvolvimento da Ciência. Entre 
os exemplos usados pro Feyerabend para ilustrar este argumento, envolve/está Galileu e seu uso de um 
instrumento confuso como o telescópio, que era teoricamente opaco e mostrava muitos fenômenos 
irreais. Com este exemplo, Feyerabend procurar enfatizar que a Ciência difere profundamente dos 
padrões ingênuos de excelência propostos pelos racionalistas. 
 
Feita esta caracterização do racionalismo entende-se que as críticas de Feyerabend concentram-se 
principalmente na tradição que esta postura filosófica traz de obediência a regras fixas e a padrões 
imutáveis. As regras bem conhecidas do empreendimento científico consideram que a concordância 
entre “experiências” ou “fatos” e uma teoria a favorece, e a discordância compromete-a e talvez force a 
sua eliminação. Tal regra é essência do empirismo, de acordo com o filósofo austríaco. 
 
Ele sugere a sua contra-regra, que aconselha a proceder de maneira contra-intuitiva, ou seja, introduzir 
e elaborar hipóteses que sejam inconsistentes com teorias bem-estabelecidas e/ou fatos bem 
estabelecidos. Feyerabend coloca que questões a respeito podem ser levantadas, tais como: a 
razoabilidade desta contra-regra, que circunstâncias favorecem seu uso, quais são os argumentos a favor 
e contra ela. 
 
Para tentar elucidar estes apontamentos, Feyerabend examina primeiro a questão de levantar e 
desenvolver hipóteses inconsistentes com teorias aceitas e confirmadas. Após isto a de levantar e 
desenvolver hipóteses inconsistentes com fatos bem estabelecidos. 
 
No que se refere a primeira abordagem, Feyerabend argumenta que o conhecimento não é uma série de 
teorias autossustentáveis que convergem para uma concepção ideal; “não é uma aproximação gradual 
da verdade” (2007, p. 46). Antes, o conhecimento é um mar de alternativas mutuamente incompatíveis, 
onde teorias, contos de fadas e mitos contribuem para um processo de competição que desenvolve 
nossa consciência. Assim, podemos entender que uma evidência que pode refutar uma teoria só pode 
ser revelada com o auxílio de uma alternativa incompatível – a recomendação de recorrer às alternativas 
só quando a teoria atual foi refutada é “colocar o carro diante dos bois” (p. 46). Além disto, algumas 
das mais importantes propriedades formais de uma teoria são obtidas não por análise, mas por 
contraste, logo, para compreender claramente uma teoria e maximizar seu conteúdo empírico, é 
aconselhável introduzir outras concepções por meio de uma metodologia pluralista. 
 
Em relação a segunda abordagem, Feyerabend sustenta que não necessita de defesa especial. Seu 
argumento é de que “não existe uma única teoria interessante que concorde com todos os fatos 
conhecidos de seu domínio” (2007, p. 47). A contraindução é razoável e tem uma chance de êxito, o 
que pode ser elucidado com o auxílio de exemplos históricos.  
 
Feyerabend procurou mostrar a irracionalidade do racionalismo, devido a suas regras se tornarem auto-
destrutivas. Por sua vez, para o filósofo austríaco há “razoabilidade do irracionalismo” para o progresso 
da Ciência, sendo este irracionalismo caracterizado pelas contra-regras. No entanto, o próprio 
epistemólogo chama a atenção de que não está propondo uma nova metodologia, a contra-indução. Ele 
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apenas declara ter a intenção de mostrar que todas as metodologias têm limites. Logo, quando 
Feyerabend se coloca contra o racionalismo e defende a razoabilidade do irracionalismo ele o faz em 
defesa de conceitos dependentes da situação. Mais uma vez a motivação de Feyerabend para sua 
posição é a crença na impossibilidade de um método universal, rijo e imutável. Ele não ataca o 
empreendimento científico, este ataque só pode ser entendido quando a ciência é vista com a limitação 
do entendimento racionalista. 
 
A ciência controlada  

Outro ponto importante, analisado por Feyerabend, é que uma sociedade racionalista não é 
inteiramente livre. A justificativa do filósofo austríaco é de que, como claramente os racionalistas têm 
poder, eles não tomarão a sério colaboradores até que tenham se tornados racionalistas, logo nesta 
sociedade tem-se que jogar seu jogo. Em uma sociedade livre, todas as tradições – não só a racionalista, 
têm direitos iguais e acesso igual à educação e outras posições de poder. Uma sociedade livre não será 
imposta, mas emergirá quando as pessoas estiverem engajadas em uma troca aberta em que respeite o 
parceiro (indivíduo, cultura inteira) – a troca aberta estabelece ligações entre diferentes tradições. 
 
O argumento do filósofo austríaco pode ser resumido ao refletir acerca de três perguntas: o que é 
ciência? O que há de tão formidável a respeito da ciência? Como devemos usar a ciência, e quem decide 
a questão? 
 
Ao tentar responder a primeira pergunta, Feyerabend coloca a ampla divergência que se encontra a 
respeito disto entre indivíduos, escolas, períodos históricos e ciências inteiras. E apesar de „ciência‟ ser 
uma única palavra, ela não representa uma entidade única. Os cientistas procedem de maneiras 
diferentes, as regras e métodos ou não são obedecidos ou não funcionam na maior parte dos casos 
como regras práticas. Resultados importantes surgem da confluência entre realizações produzidas por 
tendências separadas e conflitantes. A ideia de um conhecimento científico positivo e isento de 
diferenças de opinião não passa de fantasia. O empreendimento científico é heterogênio. A tentativa de 
uniformar tal empreendimento complexo, de delimitar a ciência, não é “algo que seja mais forte e mais 
coerente do que uma lista” (2007, p. 329), que não parece ter nenhuma relação entre seus itens. 
 
A respeito da segunda pergunta, Feyerabend coloca que ela praticamente não é feita, pois a excelência 
da Ciência é presumida. Há várias medidas dessa qualidade – formidável. Uma delas, entre o público 
geral é a popularidade. Esta vem da crença de que os resultados científicos são importantes e, mesmo 
essenciais para a sociedade. Mas para o filósofo austríaco, a alta reputação não é em relação às ciências, 
mas ao monstro mítico “ciência”. O público geral crê que as notícias dos „avanços científicos‟ que 
recebe da grande mídia provem de uma única fonte e são produzidos por um procedimento uniforme. 
Logo, a profanada popularidade científica é algo muito duvidoso para Feyerabend. Para resumir o 
pensamento do filósofo austríaco, não há uma visão de mundo científica, bem como não há um 
empreendimento uniforme denominado “ciência”. 
 
Para responder a terceira questão, Feyerabend coloca que uma comunidade usará a ciência e os 
cientistas de maneira que concorde com seus valores e objetivos, corrigindo as instituições científicas 
que não estejam de acordo. Em uma sociedade democrática, as populações locais não apenas usarão a 
ciência, mas isto é um dever. A objeção a este argumento é que os cidadãos não têm a competência de 
um especialista para julgar assuntos científicos. Porém, os problemas importantes tramitam em diversas 
áreas, e, de acordo com este argumento, cientistas de áreas específicas também não estão qualificados 
para tal julgamento. Em muitos casos, os próprios cientistas discordam, logo, a competência do público 
geral para participar deste processo pode ser melhorada por uma educação científica que expusesse a 
falibilidade dos especialistas. 
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Como provocação, Feyerabend compara o comportamento de muitos cientistas e filósofos da Ciência 
ao de defensores de Uma e Única Igreja: a doutrina da Igreja é verdadeira e tudo o mais é um absurdo 
pagão. Também classifica os argumentos deste grupo de defensores da Ciência como tesouros da 
retórica teológica, que agora encontraram lugar na Ciência. 
 
A Ciência não é mais uma instituição particular; ela faz parte do tecido da democracia – tal qual a Igreja 
foi parte do tecido da sociedade em uma época passada. Hoje, o Estado e a Igreja estão, na maioria dos 
países, separados, e o Estado e a Ciência trabalham rigorosamente juntos. 
 
Porém, neste momento é preciso esclarecer uma questão a respeito desta posição de Feyerabend. Ela 
não é contrária a Ciência, absolutamente. Tanto que quando a Ciência competia com muitas outras 
ideologias – Séculos XVII e XVIII, fazia sentido para ele a defesa do empreendimento científico 
perante outras tradições. Pois, este momento histórico se constituía em uma alternativa libertadora que 
dava ao indivíduo liberdade para pensar. Neste período, os métodos e conquistas da Ciência eram 
submetidos a um debate crítico, e nesta situação fazia muito sentido comprometer-se com a causa da 
Ciência.  
 
A preocupação do filósofo austríaco é que não existe ideologia inerentemente libertadora; elas podem 
se deteriorar e se transformar em religiões dogmáticas – o Marxismo, por exemplo. Tal deterioração 
começa quando alcança muito sucesso e se transforma em dogma no momento em que a oposição é 
destruída: “seu trunfo é sua ruína” (FEYERABEND, 2011, p. 94).  

 
O filósofo austríaco argumenta que em uma democracia um cidadão tem o direito de ler, escrever e 
fazer propaganda do que lhe agrada, não importa o que; Se ficar doente, por exemplo, ele tem direito de 
escolher seu tratamento – curandeirismo, fé ou a medicina ocidental. Todo indivíduo tem, não apenas, 
o direito de defender suas ideias, mas viver de acordo e divulgá-las. Esta postura é importante porque a 
única maneira de chegar a uma avaliação útil daquilo que é verdadeiro é familiarizar-se com o maior 
número de alternativas. 

 
Quando esse direito de cada cidadão é exercido, ele tem o poder de dar opinião sobre a administração 
de qualquer instituição que queira contribuir. Em uma democracia, a decisão das questões científicas 
passa também pelos leigos. Pois, quando tal sociedade está constituída ela é formada por pessoas 
maduras e não por ovelhas guiadas por um grupo de sabe-tudo. A maturidade é mais importante que o 
conhecimento especializado.  

 
O que Feyerabend quer defender é que os leigos podem e devem supervisionar a ciência. Para o 
filósofo austríaco seria uma irresponsabilidade aceitar a avaliação de cientistas sem um exame profundo. 
A premissa por trás destas comissões de leigos é usada pelos júris atuais, a de que pessoas comuns 
podem detectar erros de especialistas se estiverem dispostas a “trabalharem duro”. Para o 
conhecimento científico, a premissa de Feyerabend é de que “a Ciência não está além do alcance da 
sagacidade humana” (2011, p. 122). 

 
Muitos criticam esta posição de leigos envolvidos nas decisões da Ciência argumentando que a Ciência 
é superior por dois motivos; ela usa o método correto e existem muitos resultados para provar a 
excelência de seu método. A resposta ao primeiro motivo é direta: não há nenhum procedimento único. 
Em relação ao segundo, este argumento só tem validade se for possível mostrar que nenhuma outra 
visão jamais produziu qualquer coisa comparável e que os resultados da Ciência são autônomos – não 
devem nada a sua interação com outras tradições. Mesmo com um exame superficial, nenhuma das 
duas condições sobrevive, mesmo que a Ciência tenha feito contribuições maravilhosas para nossa 
compreensão de mundo e suas conquistas práticas sejam ainda mais maravilhosas. 
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Logo, quando Feyerabend sugere que se deve separar a Ciência do Estado, ele não se posiciona contra a 
Ciência. Seu objetivo é valorizar todas as tradições, e que se permita que essas se desenvolvam 
livremente, sem privilegiar uma (racionalismo). Em um debate aberto, pode-se perceber que umas 
tradições têm mais a oferecer que outras, mas isto não justifica a eliminação destas últimas, que deverão 
sobreviver enquanto houver pessoas interessadas nelas. 
 
Progresso da ciência  

Para muitos, o anarquismo epistemológico não constitui um triunfo da tolerância e sim uma estultícia 
onde tudo vale, nada anda bem, nada vale. Segundo este ponto de vista, a epistemologia de Feyerabend 
não explica, por exemplo, o progresso científico, o refinamento das teorias e métodos nem sua 
avaliação (WESTPHAL e PINHEIRO, 2004). 
 
Especificamente tratando do progresso científico e refinamento das teorias, logo no início de „Contra o 
método‟, Feyerabend aborda a questão. Com uma paráfrase de Lênin, defende que a história da ciência 
não pode ser explicada por meio de regras ingênuas e simplórias, e que o sucesso de uma participação 
científica só é possível quando „um oportunista impiedoso‟ que não está ligado a nenhuma corrente 
filosófica específica adota o procedimento mais adequado para a ocasião em que está imerso, seja lá 
qual for. Ainda parafraseando Lênin, Feyerabend ressalta que a classe que deseja mudar a ciência, o 
progresso científico, tem que dominar, sem exceção, todas as metodologias e qualquer variação que se 
possa imaginar e deve estar preparada para passar de uma metodologia a outra de maneira rápida e 
inesperada. Este meio complexo desafia aqueles que procuram entendê-lo por meio de regras 
estabelecidas de antemão. 
 
Quando se procura entender o empreendimento científico por meio de regras, mesmo que estas sejam 
fortemente fundamentadas na epistemologia e pareçam plausíveis, ao serem colocadas ao exame da 
história da ciência, verifica-se não há uma única delas que não seja violada. E, ao contrário do que possa 
pensar um racionalista, estas violações não são oriundas de desconhecimento, mas absolutamente 
necessárias para o progresso. Os exemplos de avanços científicos que só ocorreram porque os 
pensadores decidiram inadvertidamente violar as regras metodológicas „óbvias‟ são inúmeros, entre eles: 
invenção do atomismo na Antiguidade, a Revolução Copernicana, o surgimento do atomismo moderno 
e a emergência gradual da teoria ondulatória da luz. Por mais „racional‟ que seja uma regra, sempre há 
circunstâncias em que é aconselhável não apenas ignorá-la, mas adotar exatamente o oposto. 
 
De acordo com o epistemólogo austríaco, normalmente se menosprezam aspectos relevantes para o 
progresso da ciência, tais como: interesses, propaganda e técnicas de lavagem cerebral. Eles têm um 
papel grande no desenvolvimento da ciência, que se pode perceber a partir de uma análise entre ideia e 
ação. A criação de alguma coisa e a compreensão plena desta coisa são partes de um processo único, 
que não é guiado por um programa bem definido; é antes guiado por um vago anseio, por uma 
“paixão”, e “é esta paixão que dá origem a um comportamento específico que cria as circunstâncias e as 
ideias necessárias para analisar e explicar um processo, para torná-lo „racional‟” (FEYERABEND, 
2007, p. 41). Um exemplo histórico que dá sustentação ao argumento de Feyerabend é o 
desenvolvimento da perspectiva copernicana, de Galileu até o século XX. Ela começou com uma firme 
convicção que era contrária a experiência e a razão da época, tal convicção se disseminou e encontrou 
apoio, a pesquisa é desviada, novos instrumentos construídos e „evidências‟ passaram a ser prova desta 
ideologia rica o suficiente para prover argumentos em sua defesa. Este não é um caso isolado, é a 
normalidade em ciência, as teorias só são claras e „razoáveis‟ depois de terem partes incoerentes usadas 
durante algum tempo. 
 
Quando Feyerabend fala de “progresso”, “avanço” e “aperfeiçoamento” ele afirma que não está de 
posse de um conhecimento especial do que seja bom ou ruim nas ciências, nem que queira impor tal 
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conhecimento a seus leitores, pois cada um deve interpretar estes termos a própria maneira. Para um 
empirista, racionalista ou positivista tais termos têm sentidos diferentes, que vão desde transição de 
teorias para as que permitam testes empíricos diretos dos pressupostos até para quem „progresso‟ 
signifique unificação e harmonia. Porém, a defesa do anarquismo epistemológico de Feyerabend 
contribui para o progresso científico em qualquer dos sentidos que se escolha para os termos, pois 
“mesmo em uma ciência pautada por lei e ordem só terá êxito se se permitir que, ocasionalmente, 
tenham lugar procedimentos anárquicos” (2007, p. 42). Logo, para o epistemólogo austríaco, a ideia de 
um método fixo ou de uma teoria de racionalidade fixa é uma concepção ingênua do homem e suas 
circunstâncias sociais. 
 
Uma possibilidade de avanço científico é por meio do que Feyerabend chamou de contra-regras, que se 
opõem a ditas regras do empreendimento científico. Tais contra-regras já foram apresentadas na 
discussão sobre o irracionalismo. 
 
Pode-se perceber por que as teorias modernas com suas estruturas matemáticas coerentes e com grande 
êxito empírico são consideradas por Feyerabend como um verdadeiro milagre. Elas foram 
desenvolvidas ocultando as suas dificuldades por meio de hipóteses e aproximações ad hoc e outros 
procedimentos. Logo, a exigência metodológica de que uma teoria deva ser coerente com a experiência 
e caso contrário rejeitada, não passa pelo teste da história da ciência. E mesmo com os resultados 
atuais, “praticamente nenhuma teoria é consistente com fatos” (2007, p. 85).  

 
A crítica que a epistemologia de Feyerabend não explica o progresso científico só pode ser interpretada 
ao ser feita por quem não entendeu ou não quis entender suas colocações em „Contra o método‟. Pois, 
a ciência como se conhece hoje, só pode ser entendida admitindo-se as contra-regras, que o 
epistemólogo austríaco considera tanto fatos, como lances legítimos e muito necessários no jogo da 
ciência. 

 
 

FILOSOFIA DA CIÊNCIA DE FEYERABEND NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES: ALTERNATIVA PARA A DESCONSTRUÇÃO DE VISÕES 
EQUIVOCADA DA NATUREZA DA CIÊNCIA  
 
A concepção de professores a respeito da natureza da ciência influencia sua prática docente, em especial 
ao abordar a História da Ciência. Muitos trabalhos procuram identificar as concepções de professores 
quanto ao fazer científico (MEDEIROS e BEZERRA FILHO, 2000; CUNHA, 2001; GIL PÉREZ et 
al, 2001; SILVA e MARTINS, 2003; MAGALHÃES e TERNEIRO-VIEIRA, 2006; AULER e 
DELIZOICOV, 2006). De acordo com Medeiros e Bezerra Filho (2000), a visão de que os 
experimentos exercem papel revelador da verdade é persistente na visão dos professores, denotando 
uma visão indutivista do processo de produção de conhecimento. Cunha (2001) observa que a 
epistemologia inerente ao trabalho do professor é empirista, tendendo a um indutivismo extremo, 
mesmo que sustentem um discurso racionalista. Gil Pérez et al (2001) trazem as visões deformadas dos 
professores a respeito do trabalho científico, de uma ciência empírico-indutivista, ahistórica, dogmática, 
elitista, exclusivamente analítica, acumulativa e linear. Silva e Martins (2003) destacam que mesmo em 
professores universitários o modelo de pesquisa empírico-indutivista é muito difundido. Magalhães e 
Terneiro-Vieira (2006) investigam a visão de professores e concluem que os professores do estudo 
concebiam a Ciência como objetiva, neutra, dogmática, linear e como um conjunto de fatos e de 
certezas, colocando as teorias científicas acima das ideologias, crenças religiosas, valores morais ou 
motivações pessoais. Auler e Delizoicov (2006) fazem uma extensa revisão bibliográfica na literatura e 
ainda realizaram entrevistas com professores; em sua análise, identificaram visões deformadas da 
Ciência em concordância com os trabalhos já citados. 
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Um número crescente de pesquisadores tem defendido que a educação científica insira conteúdos sobre 
ciência em sala de aula de modo a contribuir para o desenvolvimento das competências necessárias para 
a formação do cidadão do século XXI. Isto não significa negligenciar a educação em ciências, mas 
agregar conteúdos específicos na busca de uma educação em, sobre e pela ciência (FORATO et al, 2011). 
 
Segundo Martins (1999), existe mais de uma possibilidade de abordagem para a natureza da ciência, a 
histórica é uma delas. Silveira e Peduzzi (2006) colocam a contextualização histórica do conhecimento 
como fundamental no contexto educacional na perspectiva de uma mudança epistemológica da visão 
empirista de ciência para uma mais rica e compatível com o fazer científico. De acordo com Matthews 
(1995), a História, Filosofia e Sociologia da Ciência podem contribuir muito para seu ensino ao 
humanizá-la e aproximá-la dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade. Podem 
tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, de forma a permitir o desenvolvimento do 
pensamento crítico. Também colaboram para um entendimento mais integral de matéria científica ao 
contribuir para a superação da falta de significação nas salas de aula de ciências, onde equações são 
recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam. 
 
André Martins (2007) analisa os desafios enfrentados na tentativa de construção de saberes escolares de 
História da Ciência. O autor coloca que entre estes se destaca a necessidade formativa do professor. A 
formação docente deve contribuir para evitar visões distorcidas sobre o fazer científico, permitir uma 
compreensão mais refinada dos diversos aspectos envolvendo o processo de ensino-aprendizagem da 
ciência e ainda proporcionar uma intervenção mais qualificada em sala de aula. As principais 
dificuldades surgem quando pensamos na utilização da História e Filosofia da Ciência para fins 
didáticos. 
 
Uma possível estratégia para contribuir com a formação de professores capazes de abordar História da 
Ciência de acordo com a historiografia atual é justamente o debate que se fez, de forma breve, na seção 
anterior acerca dos pontos de vista defendidos por Feyerabend para a desconstrução de muitos mitos 
sobre a natureza da ciência. Este debate na formação inicial de professores, juntamente com os 
exemplos de história da ciência trazidos pelo autor, pode contribuir para desfazer o que Gil Peréz et al. 
(2001) chamam de visões deformadas da natureza da ciência.  
 
Não obstante, outras formas de enxergar o empreendimento científico devem ser incluídas no debate, 
como as visões racionalistas de Popper e Bunge – antagônicas às de Feyerabend. A proposta aqui é 
colocar, além destas visões, também a relativista, de maneira a não reforçar as más interpretações que 
são comumente propagadas da epistemologia de Paul Feyerabend. 
 
Tal proposta está sendo desenvolvida em uma tese de doutoramento em Educação Científica e 
Tecnológica na Universidade Federal de Santa Catarina, onde se articula a visão da natureza da ciência 
de Feyerabend ao estudo de história da ciência procurando contribuir para uma aprendizagem 
significativa crítica. Tal proposta é justamente atuar na formação inicial de professores, em um curso de 
Licenciatura em Física, por meio do estudo de casos de história da ciência como parte da diversidade de 
materiais instrucionais e de estratégias de ensino, que são justamente dois dos princípios da Teoria da 
Aprendizagem Crítica de Marco Antonio Moreira (2005). 
 
Entre os estudos de caso que fazem parte do desenvolvimento da tese estão o julgamento de Galileu, o 
desenvolvimento da teoria da óptica de Newton e o efeito fotoelétrico de Einstein. Estes episódios 
históricos, além de procurarem contribuir para construir uma visão de natureza da ciência mais 
coerente com a filosofia da ciência atual, também fazem parte das Unidades de Ensino Potencialmente 
Significativas – sequências didáticas, desenvolvidas pelos licenciandos, fundamentadas na Teoria da 
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Aprendizagem Significativa (MOREIRA, 2011), que, por sua vez, serão usadas como subsídios em suas 
práticas docentes. 
 
Com esta estratégia espera-se contribuir para que não somente os professores possam ter uma visão de 
natureza da ciência mais sofisticada, mas também os alunos da educação básica. Pois, uma vez que 
episódios de história da ciência forem discutidos neste nível de ensino como parte das estratégias 
instrucionais e de materiais didáticos, com o viés de não reforçar ideias equivocadas da natureza 
científica, acredita-se que se poderá alcançar uma educação científica sobre, de e pela ciência. 
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