
Iniciação à Filosofia - Prof. Neto 
 

Uma breve reflexão sobre o conhecimento 

1 - Introdução 

 Os seres vivos têm potencialidades que se desenvolvem segundo suas necessidades de sobrevivência. Assim, a 

planta colocada no canto da sala, em lugar de crescer em linha reta, para cima, cresce em ângulo inclinado, à procura da 

luz vinda da janela. Ela se adapta à condição do meio. As minhocas não têm olhos, mas são dotadas de tato e olfato 

muito apurados, necessários no ambiente onde vivem. As aves em geral não precisam de tato e olfato no ambiente 

aéreo; possuem, em compensação, uma visão muito aguda, com um mecanismo de filtragem das cores que lhes permite 

distinguir a uma longa distância um inseto na relva verde. O cego, por exemplo, tem o tato e a audição muito mais 

desenvolvidos que qualquer homem de visão normal.  

 Em todos esses exemplos, percebe-se uma adaptação de organismos vivos às condições do meio em que vivem. 

Além das características comuns aos seres vivos, o homem tem a capacidade especial de pensar, o que lhe possibilita 

não apenas conviver com a realidade, mas também conhecê-la. Conhecer a realidade significa compreendê-la e explicá-

la.  

 O conhecimento humano tem dois elementos básicos: um sujeito e um objeto. O sujeito é o homem, o ser 

racional que quer conhecer (sujeito cognoscente). O objeto é a realidade (as coisas, os fatos, os fenômenos, os 

processos) com que coexistimos. O homem só se torna sujeito do conhecimento quando está diante do objeto a ser 

conhecido. A realidade só se torna objeto do conhecimento perante um sujeito que queira conhecê-la. O próprio homem 

pode ser objeto do conhecimento. 

 

2 - A grandeza do conhecimento 

 A racionalidade nos torna humanos e superiores aos outros seres. O filósofo francês Pascal, que viveu no século 

XVII, afirmava que o homem é frágil, um grão de matéria no universo, mas esse "quase nada" pensa, raciocina, conhece. 

 

"O pensamento faz a grandeza do homem. [ ... ] O homem não passa de um caniço (ser pequeno), o mais fraco da 

natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo: um vapor, uma 

gota de água, bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do 

que quem o mata, porque sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre ele; o universo desconhece tudo 

isso." 
PASCAL, Blaise. Pensamentos. SáoPaulo: Nova Cultural, 1988. p. 123-124. (Os pensadores). 

 

 

 A importância do conhecimento é imensa - tanto que vamos examinar três razões por que necessitamos dele. 

 

a) Conhecer para satisfazer a curiosidade: 

 É o espanto, a surpresa perante o novo que desencadeia nossa atividade intelectual. Começamos a pensar 

quando estamos diante do não familiar, do estranho. Como seres racionais, impõe-se a nós a necessidade de entender, 

de ter uma explicação. 

 Essa necessidade já se faz sentir na conhecida curiosidade infantil. Desde cedo, a criança quer saber o "quê", o 

"como" e o "porquê" das coisas. E carregamos essa curiosidade conosco a vida toda. Negar respostas aos homens é 

desrespeitá-los em sua própria natureza. A ignorância é talvez a raiz de todos os outros males, porque fere o homem no 

que lhe é mais específico: a racionalidade (a capacidade de refletir). Daí a gravidade social do descaso pela educação: 

ele impede a democratização do conhecimento, o acesso à consciência das condições de vida dos indivíduos e de como 

melhorá-las,  Daí também a grande injustiça social representada pela manipulação das informações, pela 

massificação dos meios de comunicação, que tiram do indivíduo o direito de livre escolha, já que ele fica sem condições 

de optar corretamente. Como seres racionais, cabe-nos o direito de possuir dados objetivos para analisar. Nosso 

comportamento não pode ser a simples manifestação do que nos condicionam a responder, como acontece com o 

cachorrinho usado nos experimentos de Pavlov. 

 

Ivan Pavlov (1849-1936), fisiologista russo, ficou famoso por seus estudos sobre reflexo condicionado, em que a 

experiência típica consiste em tocar uma campainha (estímulo) no momento em que se dá alimento ao cachorro. Isso se  

repete por várias vezes (pelo menos trinta), até que o simples toque da campainha - sem a presença do alimento - é 

suficiente para provocar a secreção salivar (reflexo) no cachorro. Pavlov provou também que o reflexo ocorre mesmo 

quando o estímulo é doloroso. 

b) Conhecer para se  sentir seguro  



 O espanto perante o novo gera angústia, por não sabermos como nos afeta a realidade desconhecida. Observe 

como nos sentimos num ambiente estranho; como nos sentimos durante um primeiro encontro; como se sentem 

pessoas com "doenças incuráveis"; ou como nos sentimos em relação ao pós-morte. Nossa segurança psicológica 

baseia-se na posse de informações objetivas que nos permitam dominar a realidade à nossa volta.  

 A desinformação e a falta de incentivo ao conhecimento, à reflexão e à análise constituem a forma mais cruel de 

manter o homem e sociedades inteiras assustados e angustiados em sua ignorância.  

 Nessas condições, não há crescimento humano possível, pois o homem está encurralado e o papel de sujeito 

está vago! Infelizmente, há os que preferem manter o povo assim, acreditando que "gado assustado segue o chicote ". 

 

c) Conhecer para transformar 

 Conhecer é, para o homem, uma questão de sobrevivência. Como vimos, os seres vivos, para sobreviver, em 

geral adaptam-se ao meio. Conhecendo o meio, o homem adapta-se a ele e o transforma. Observe, por exemplo, a arte 

de morar. Nossos ancestrais, ao procurar uma proteção segura contra o vento, o sol, a chuva e o frio, começaram a fazer 

abrigos simples, à semelhança das casas do joão-de-barro. 

 Hoje, as casas humanas têm iluminação elétrica, água corrente (quente e fria), dezenas de andares, escadas e 

elevadores, paredes de aço e concreto, calefação central e ar refrigerado. A casa do joão-de-barro, porém, nem sequer 

tem portas! Tem permanecido inalterada ao longo das eras! O joão-de-barro não entende, não explica, não transforma; 

apenas adapta-se. 

 Maravilhosa racionalidade a nossa! Mas frustrada existência humana! Sim, pois a qualidade de vida dos homens 

melhora com as transformações que fazemos, invenções e recursos técnicos facilitam nossa vida, porém a maior parte 

da humanidade ainda não tem acesso aos bens mínimos necessários à vida. 

 

Este texto foi extraído e adaptado da seguinte obra bibliográfica:  

CORDI, Cassiano et al. Para filosofar. Ed. Reformulada. São Paulo: Scipione, 2007, p. 33, 49 a 52 

 

Atividade de Reflexão 

Leia as questões abaixo, reflita e responda no seu caderno apresentando argumentos (justificativas) 

para as suas respostas 

 

1- Como seres racionais, cabe-nos o direito de dispor de dados objetivos para analisar. Sabemos, por outro 

lado, que o conhecimento é limitado pelo "ponto de vista" do sujeito. Os dados que nos são passados pelo 

meio social (família, escola, Igreja, meios de comunicação etc.) são discutíveis? 

 

2 - Muitas pessoas conduzem suas vidas pela aceitação passiva de explicações já prontas, renunciando ao 

direito de pensar por si mesmas. Outras não conseguem pensar por conta própria porque Ihes faltam 

informações. Que consequências essas atitudes podem acarretar? 

 

3 -  "A pressão psicológica é uma das formas mais interessantes de controle. Atua diretamente sobre os 

receptores, afetando sua capacidade de análise, para que recebam as mensagens da propaganda dentro de 

uma postura passiva e submissa.  

 As pessoas, em condições normais, ao receberem uma informação ou assistirem a um fato, procuram 

compreender a situação, analisar os prós e os contras, verificar se trata de algo que Ihes diga respeito 

diretamente e assim por diante. É o que se chama senso crítico. Todavia, em determinadas situações de 

envolvimento emocional, tensão nervosa, temor, cansaço físico e mental, os indivíduos tendem a ter o seu 

senso crítico diminuído. Nesses momentos, ouvem as afirmações ou assistem aos fatos sem avaliá-los, 

aceitando passivamente o que se lhes apresenta."  
GARCIA, N. J. o que é propaganda ideológica. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 57 (Primeiros Passos, 77). 

 

a) "Vencer pelo cansaço" é uma forma válida de convencimento? Explique e apresente um exemplo. 

b) Tendo como referência o fragmento textual acima, explique o que é senso crítico e exemplifique. 


