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No contexto da dissertação de Mestrado recém-concluída, intitulada “Comunicação e 

compreensão: uma contribuição aos estudos da compreensão como método”, em que 

verificamos as relações entre Martin Buber, Paulo Freire, Rubem Alves e Paul 

Feyerabend com o tema da compreensão, buscamos aprofundar a discussão, lá iniciada, 

sobre o tema do método da ciência e suas contrapropostas, com forte embasamento nas 

ideias de Feyerabend. A falsa razão, ou melhor, essa razão deificada pelo pensamento 

moderno ao longo dos últimos séculos; a razão que, perdendo o conteúdo dialógico que, 

segundo Morin, ela tradicionalmente possui, acaba por fechar e mutilar o próprio 

pensamento, estreitando, por isso mesmo, o arco das percepções do mundo em que 

vivemos, a essa razão propomos o exercício de compreender. A proposta, no artigo, é de 

uma ampliação do debate sobre o método da compreensão, com a introdução aos 

estudos do pensamento de dois pesquisadores brasileiros, Newton Freire-Maia e 

Maurício Rocha e Silva. Desse modo, buscamos raízes brasileiras que contribuam para a 

composição de um quadro teórico sobre o tema do método. A metodologia aplicada 

consiste basicamente numa revisão crítica dos textos Verdades da ciência e outras 

verdades: a visão de um cientista (Freire-Maia, 2008) e Ciência e humanismo (Rocha e 

Silva, 1969). O tensionamento do estudo dar-se-á com a introdução desses dois textos 

no diálogo com a obra de Feyerabend, intitulada Contra o método (2003), incluindo, 

portanto, toda uma rede semântica que trabalhamos na dissertação de Mestrado (Brito, 

2015). O objetivo é o de iniciar uma caminhada em busca de insumos que ofereçam 

condições para a produção de um ensaio final sobre a seguinte questão: sob o ponto de 

vista de Feyerabend, levando em consideração a bagagem teórica compartilhada por 

Freire-Maia e Rocha e Silva, que método a compreensão propõe? Assim, o artigo não se 

propõe a resolver a questão, e, sim, compreensivamente, configurar alguma rota de 

entendimento do que o grupo de pesquisa “Comunicação, Jornalismo e Epistemologia 

da Compreensão” tem compreendido por compreensão como método. 
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