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Conhecimento, circulação, poder:
uma alegoria

O nome da rosa (0:31:55 – 0:33:12; 1:19:13)

O acesso ao conhecimento, em qualquer sociedade, e de diferentes maneiras, é 
sempre desigual, heterogêneo e controlado por um conjunto enorme de 
diferentes fatores.

Enquanto educadores e mediadores do conhecimento científico e tecnológico, 
fazemos parte desse complexo processo.

http://www.youtube.com/watch?v=tNGa0GTYFpQ




O NOME DA ROSA - alegoria

Mecanismos,  invisíveis para os seus sujeitos, 
institucionalizados, ligados a práticas sociais, 

“naturalizados”, pelos quais pensamentos são produzidos 
ou deixam de ser produzidos, pensamentos circulam ou ou deixam de ser produzidos, pensamentos circulam ou 

deixam  de circular; circulam num lugar e não em 
outro, permitem acesso a uns e não a outros... Permitem 
que uns pronunciem determinados enunciados e outros 

não...  
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Livro de 
Aristóteles

Morte

O homem é 
um animal 

que ri

Cristo teria 
rido

ideias novas



O conhecimento...ou melhor, os saberes...

• tem uma dimensão social – posições, funções, instituições, regras, 
explícitas ou implícitas

• está sempre envolvido em relações de força, relações de poder

• está sempre envolvido em práticas e tradições

•

está sempre envolvido em práticas e tradições

• está sempre envolvido em tensões de permanência e repetição;

• tem uma dimensão que é da linguagem, ou melhor, o discurso

• Ao pensar em discurso, não estaremos pensando apenas na linguagem 
em si, mas em sua dimensão histórica e social implicadas nos 
processos de significação



Linguagem, realidade, construção, 
representação, verdade... 
Vejamos um exemplo...Vejamos um exemplo...
... materialidade das imagens...









LINGUAGEM
DISCURSO

ENUNCIAÇÃO

COMUNICAÇÃO

RETÓRICA



Discurso e epistemologia



SUJEITO MUNDO

CONHECIMENTO

ESQUEMA CLÁSSIO SEM LINGUAGEM

SUJEITO MUNDO



ESQUEMA COM LINGUAGEM
Não há conhecer sem  texto, sem dizer, 

sem signo sem representação sem 
linguagem

SUJEITO MUNDO

CONHECIMENTO

Sujeito vem antes?.. Não viria depois da 
linguagem, construído por ela?... 

O  referente se naturaliza e vira objeto... O  
referente é o mundo...

SUJEITO MUNDO



CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL MAIS AMPLO

TEXTO

CONTEXTO IMEDIATO

TEXTO



VAMOS OLHAR PARA OS TEXTOS CIENTÍFICOS

• Sem pré-conceitos... Temos que ser um pouco “empíricos” e não 
normativos de antemão... 

• Não existe em princípio texto ruim ou texto bom... Depende pra 
quê... Mas existem textos assim e assim... E é essa existência que 
temos que compreender... Colocar em questão... temos que compreender... Colocar em questão... 

• A crítica, nós veremos com alguns autores... Não está na negação da 
voz de alguém mas em dar visibilidade à não neutralidade histórico-
social daquela voz...

• Qualquer texto é válido: tirinha, HQs, quadrinhos, outdoors, cartas, 
jornais, revistas, filmes, vídeos, comerciais, livros didáticos, blogs, 
sites, etc.



RELAÇÃO CIÊNCIA/PÚBLICO AO LONGO DA 
HISTÓRIA

• Site de Bruce Lewenstein

• Exemplo de 1840

1897

http://caise.insci.org/uploads/summit/ISESummit2010_Lewenstein_ISEHistory.pdf
http://diglib.amphilsoc.org/fedora/repository/text:386


UNIDIRECIONALIDADE E LINEARIDADE?

• Instituições diferentes estão conectadas entre si num sistema 
complexo... 

• Pensar uma instituição, como escola, é pensar seu lugar nesse 
sistema complexo...sistema complexo...

• Não se pode isolar completamente as instituições que fazem 
circular conhecimentos , práticas e textos científicos...

• Transposição didática? – exemplo do aquecimento global



O CONTEXTO DA WEB, INTERNET, 
CIBERCULTURA...

• Scientific American Brasil 

• Estadão – Ciência

• Estadão – Blog

• Mudanças na circulação? Mudanças no acesso? Mudanças na • Mudanças na circulação? Mudanças no acesso? Mudanças na 
produção?

http://www2.uol.com.br/sciam/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://blogs.estadao.com.br/ciencia-diaria/


NOSSA ÁREA DE PESQUISA E ATUAÇÃO

• A questão do texto vem sendo amplamente estudada (LD, DC, 
literatura...)

• A questão da leitura também...
• Mudanças em cenários didáticos em que outros textos circulam, 

circulam de maneiras diferentes, implicando relações diferentes 
entre leitor e texto e, portanto, diferentes formações de leitores

• Texto ainda é quase sempre pensado como tendo “conteúdo” 
apenas... como transparente...

• ligação com área de comunicação social, comunicação científica, 
divulgação científica, estudos sociais da ciência ainda é pequena

• Mas vem crescendo...
• Internacional Journal of Science Education B  



POSSIBILIDADES EMERGENTES

• Contexto da cultura digital

• Dos estudos dos textos para derivar estratégias 
de educação científica em sala de aula

• Repensar o lugar da escola no complexo • Repensar o lugar da escola no complexo 
processo de circulação pública da ciência

• Relações teóricas entre comunicação pública 
da ciência e educação científica
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