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CULTURA CIENTÍFICA E CIDADANIA

Quero que me dêem isto: não a explicação, mas a compreensão.

Clarice Lispector

A descoberta do mundo, 1994.

1.1. Tecnociência e Tecnocracia

Que significado se pode atribuir à afirmação de vivermos em uma época

tecnocientífica? Uma interpretação que subentende o contexto político-

econômico da questão nos é fornecida por Araújo (1998, p. 11):

O termo [tecnociência] se apresenta como uma caracterização do movimento

de inovação permanente e investimento financeiro que recobre o planeta de

novos artefatos tecnológicos e de novos mercados, e visa sobretudo assinalar

uma interdependência entre as ciências e as técnicas no saber contemporâneo.

A tecnociência é a consolidação de uma forma de conhecimento e domínio da

natureza, que se estabelece na cultura ocidental durante o século XVII, num

movimento que pode ser designado como a Revolução Científica. Uma das

suas grandes características foi a superação do estatuto inferior, atribuído pela

Antigüidade, às artes manuais e às invenções técnicas. A visão aristotélica

pregava uma distinção entre a ciência (Episteme) e a Techné, sendo que a

primeira caracterizava-se por uma investigação mais desinteressada e

especulativa da natureza (Granger, 1994). O surgimento da ciência moderna

implicará na superação dessa perspectiva, operando uma síntese entre a

tradição operatória dos artesãos, a especulação dos filósofos naturais e os

interesses políticos e econômicos da nascente burguesia.
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A história das técnicas “empíricas”, ou seja, aquelas desenvolvidas e

aprimoradas de acordo com a experiência e a atividade prática dos artesãos,

antecede à aplicação de conhecimentos científicos aos problemas técnicos.

Durante o século XVI, no entanto, começa a existir uma aproximação entre o

estudos dos problemas práticos e a matematização, sobretudo numa retomada

do trabalho de Arquimedes. Os chamados “mecânicos italianos” são exemplos

dessa nova realidade, destacando-se os estudos sobre artilharia, balística e

queda dos corpos, realizados por Niccoló Tartaglia e Giovanni Battista

Benedetti.

Nessa época, a Europa passava por um fervilhante desenvolvimento mercantil

e comercial, alicerçado por atividades militares e marítimas e, portanto, torna-

se urgente o desenvolvimento técnico da navegação e das armas de guerra, em

particular, o canhão. De acordo com Sellés e Solís (1991, p. 24), “elas foram

de importância primordial para promover a ciência à categoria de atividade

social necessária”.

Essa articulação entre ciência e técnica se intensifica com o passar do tempo.

Por exemplo, na área da relojoaria, o impacto da ciência fez-se sentir no

século XVII, com as aplicações dos estudos de Galileu e Huygens sobre o

isocronismo das pequenas oscilações. Por outro lado, a precisão adquirida

pelos relógios teve enorme impacto no desenvolvimento posterior de toda a

ciência.

Enquanto o desenvolvimento renascentista foi, basicamente, mercantil e

financeiro, durante a Revolução Industrial do século XVIII, o modo científico

de proceder vincula-se mais intimamente à industria. Uma vez que, desde



9

então, essas relações são cada vez mais intensas, e dado o papel que a

produção industrial passa a desempenhar na constituição da chamada

“sociedade do consumo”, o estabelecimento da tecnociência, no século XX,

representa a “indissociabilidade do saber científico e de seus efeitos materiais

e sociais” (Japiassu, 1999, p. 185).

Ao desenvolvimento da ciência moderna, vincula-se  uma “racionalidade

burguesa”, que se estabelece por necessidade das práticas comerciais,

implementadas a partir do século XII. O cenário da Idade Média, onde todas

as coisas partilhavam de uma significação e harmonia universais, revestidas

de um caráter imutável e divino, é radicalmente modificado por essa

racionalidade, caracterizada por uma perspectiva utilitarista e dominadora da

natureza, privilegiando a “arte da previsão”, a utilização do cálculo e uma

tendência a ignorar fatores contingentes. De acordo com Fourez (1995, p.

163):

A ciência moderna ligou-se dessa forma à ideologia burguesa e a sua

vontade de dominar o mundo e controlar o meio ambiente. Nisto ela foi

perfeitamente eficaz. Foi um instrumento intelectual que permitiu à

burguesia, em primeiro lugar, suplantar a aristocracia e, em segundo,

dominar econômica, política, colonial e militarmente o planeta.

Por outro lado, o desenvolvimento da tecnociência repercutiu fortemente no

imaginário do homem moderno. Segundo Morais (1988, pp. 48-49):

Numa primeira afirmação diríamos que o desenvolvimento da técnica e da

ciência resultaram do medo (...) Este terror e esta impotência certamente

terão levado os primitivos a intuírem algo fundamental: ou eles adquiriam

PODER ou seriam esmagados pelo PODER das forças naturais.
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A conquista de novos instrumentos, materiais e intelectuais, propiciados pela

combinação da ciência e da técnica, teve como um de seus efeitos expandir

para toda a sociedade a idéia de que era possível, e necessário, promover a

dominação do mundo natural. No entanto, foi preciso que, na formulação da

ciência moderna, se assumisse a impossibilidade do conhecimento da

realidade primeira das coisas. Tal atitude contrariava uma tradição de

especulação filosófica e religiosa  de muitos séculos. Nas palavras de Sábato

(1993, p. 33):

Este é o homem moderno. (...) Seu lema é: tudo pode ser feito. (...) O saber

técnico toma o lugar da preocupação metafísica, a eficácia e a precisão

substituem a angústia religiosa.

Como conseqüência dessa nova atitude dos modernos, a inteligibilidade do

mundo foi reservada somente a Deus, o seu artifex (Martins, 1998, p. 150).

Ao homem cabe apenas a compreensão daquilo que ele pode executar com as

próprias mãos. Contra a concepção  de Aristóteles  segundo a qual a arte deve

contemplar a natureza e jamais maculá-la, insurgiu-se a perspectiva da

manipulação como forma de conhecimento. Os modernos subvertem a antiga

divisão aristotélica entre o natural e o artificial, considerando a natureza um

artifício de Deus que o homem, ele próprio um “deus dos artefatos”, pode

desmontar e reconstruir com as suas próprias mãos.

Resvalando para a sociedade contemporânea, a tecnociência produziu não

apenas um poder sobre o mundo natural, mas, também, dos homens sobre os

homens. Quanto ao poder sobre a natureza, o projeto do homem moderno teve

um êxito relativo. Segundo Weizenbaum (1992, pp. 34-35):
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Pois se nesta época foi conseguida a vitória sobre a natureza, então a natureza

sobre a qual o homem moderno impera é muito diferente daquela em que o

homem viveu antes da revolução científica. Com efeito, a habilidade de o

homem ter modificado e permitido o aparecimento da ciência moderna não foi

senão a modificação da natureza e da percepção que ele tem da realidade.

Por outro lado, houve uma forte articulação entre a tecnociência e o poder

político-econômico, fazendo com que a capacidade  de analisar e decidir

sobre as questões envolvendo ciência e tecnologia se tornassem restritas a um

pequeno número de indivíduos. Apesar das conquistas da tecnociência,

presentes, sobretudo, no cotidiano das sociedades economicamente

desenvolvidas, a realidade efetiva é que os cidadãos encontram-se afastados

das decisões referentes aos rumos do desenvolvimento científico e

tecnológico e suas possíveis conseqüências. De acordo com Castoriadis

(1992, p. 77):

Há um poder -que é impoder quanto ao essencial- da tecnociência

contemporânea, poder anônimo em todos os sentidos, irresponsável e

incontrolável (pois não suscetível de ser atribuído a quem quer que seja) e,

por enquanto (um longo tempo na realidade), uma passividade completa dos

humanos (inclusive dos cientistas e dos próprios técnicos considerados

como cidadãos). Passividade completa e mesmo condescendente diante de

um decorrer de acontecimentos que os humanos querem crer ainda que lhes

é benéfico, não estando mais completamente persuadidos de que tal

benefício dure por muito tempo.

Foram instituídos modelos tecnocráticos de gestão da vida social. De acordo

com Fourez (1995, p. 211), as tecnocracias são “sistemas políticos em que se

recorrem, para as decisões sociopolíticas, a especialistas (experts)

cientistas”. Desse modo, pretende-se evitar discussões e negociações com os
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diversos setores da sociedade que, por sua vez, encontram-se despreparados

para os grandes debates. Observa-se ainda, uma íntima ligação entre a ciência,

a tecnologia e os meios de produção, com o propósito de se otimizar os lucros

das grandes corporações econômicas, sem que haja a devida consideração dos

impactos ambientais e sociais à atividade produtiva.

Os modelos tecnocráticos ameaçam o ideal da democracia. Eles se

estabelecem de um modo sub-reptício, disfarçados sob a forma de um

discurso competente (Chaui, 1980), julgando-se previamente autorizado e

procurando gozar de reconhecimento e legitimidade. Tais atributos do

discurso, lhes são outorgados pela competência daqueles que o proferem. O

propósito é reafirmar a incompetência do debate político, substituindo-o por

uma pretensa racionalidade, subentendida no discurso científico.

Vinculado ao desenvolvimento histórico do racionalismo científico da Idade

Moderna, instaura-se, na sociedade contemporânea, um ideal de mecanização

dos atos decisórios. Assim, do mesmo modo que o conhecimento científico

encontra-se pautado pela formulação de “leis naturais”, as ações sociais

passam a ser reguladas por regras e procedimentos impessoais, ocultando o

foco das decisões. Funda-se, desse modo, o paradoxo de uma sociedade

tecnocientífica e, ao mesmo tempo, “pseudo-racional”, uma vez que a ciência

passa a encarnar a ilusão de onisciência e onipotência.

Os modos de exercício e apropriação do conhecimento científico, na

sociedade atual, passam pelo estabelecimento da ciência, como uma

instituição social. Um dos marcos desse processo é o surgimento das

sociedades científicas como a florentina Accademia del Cimento (1657), a
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Royal Society of Sciences de Londres (1662) e a Académie Royale de Sciences

de Paris (1666).

De acordo com Rossi (1989), a organização da ciência como uma forma de

empreendimento coletivo é um acontecimento histórico, típico da moderna

civilização ocidental. Ele pode ser considerado como uma contraposição à

cultura da antigüidade clássica. Francis Bacon foi o grande mentor dessa

ruptura, ao propor uma nova realidade cultural, inspirada no trabalho dos

artesãos. Enaltecia a obra coletiva desses últimos, em oposição à figura do

antigo mestre e sua pesquisa solitária. Bacon buscará inspiração no inventor,

aquele que, junto aos seus pares, promove o aperfeiçoamento progressivo das

artes mecânicas. A articulação da prática dos mecânicos com a obra dos

filósofos será vista como uma maneira de fazer avançar o conhecimento.

Desse modo, institui-se a prática da colaboração intelectual com o surgimento

das academias e sociedades científicas.

Inicialmente, essas sociedades aglutinaram um conjunto de “sábios”

interessados em conhecimentos científicos, muitos deles pertencentes à

aristocracia da época. É o caso de Robert Boyle (1627-91), que se tornou

famoso por seus trabalhos sobre física dos gases. Outro exemplo é Christian

Huygens (1629-95), que integrou a Académie Royale e ganhou grande

reputação como matemático e astrônomo.

O trabalho científico, que até então era conduzido de modo solitário e longe

dos centros acadêmicos, passa a ser compartilhado e comunicado sob a forma

de uma intensa propaganda. Junto a essa prática, desenvolve-se a idéia do
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progresso e avanço da ciência, respaldados na experimentação e no acúmulo

de observações empíricas.

Durante o século XVIII, os laços entre a ciência e o poder político-econômico

ficarão bastante fortalecidos, a partir da difusão, nos diversos setores da vida

social, da noção de progresso associado à atividade científica. Começam a

proliferar os produtos tecnológicos, surgidos a partir da aplicação sistemática

do conhecimento científico à produção industrial.

Ainda durante o século XVIII, a matemática estabeleceu-se definitivamente

como linguagem da ciência, particularmente da física. O método da análise,

que consistia na resolução de problemas matemáticos, reduzindo-os a

equações, ao ser aplicado no estudo da mecânica, foi fazendo com esta se

tornasse, cada vez mais, um ramo da análise, de tal modo que, em 1788,

Lagrange escreveu no prefácio de seu livro Mecânica Analítica (citado por

Hankins, 1988, p. 32):

Não há figuras neste livro. Os métodos que eu demonstrei aqui não requerem

nenhuma construção geométrica ou raciocínio mecânico, mas somente

operações algébricas, sujeitas a um desenvolvimento regular e uniforme.

Em 1831, um artigo da Quarterly Review (Ziman, 1981, p. 127) já anunciava

uma preocupação com a crescente elitização da ciência e sugeria algumas

medidas para tentar reverter o quadro:

Não é fácil inventar um remédio para tal estado de coisas (a diminuição do

gosto pela Ciência); mas a solução mais óbvia é a de abastecer as classes mais

instruídas de uma série de trabalhos sobre as Ciências populares e práticas,

desembaraçados de símbolos matemáticos e termos técnicos, escritos em
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linguagem simples e clara, e ilustrados com fatos e experiências ao alcance da

capacidade de compreensão das inteligências medianas.

A caracterização da ciência como conhecimento público é apontada por

alguns autores como uma maneira de apreensão da natureza do conhecimento

científico. Tal entendimento baseia-se no caráter corporativo da produção do

saber. Ziman (citado por Cromer, 1997, pp. 157-162) compara a atividade

científica com a retórica grega, em que o debate e a argumentação constituem

o meio pelo qual as idéias são testadas e, consensualmente, transformam-se

em conhecimentos válidos. Mas, diferentemente dos gregos, o recurso à

experimentação e a sua valorização contribuíram para a transformação da

realidade material.

No entanto, o fórum do debate é constituído por uma comunidade de experts,

partilhando as “regras do jogo”, uma vez que a formação do cientista

pressupõe um treinamento e concordância com elas. Ziman (1979, p. 78)

afirma:

Está estabelecido convencionalmente que a comunidade científica é

composta daquelas pessoas que sejam capazes de falar a sua linguagem.

A comunicação por meio da  linguagem científica pressupõe um grau de

consenso e o compartilhamento, por parte dos pesquisadores, de determinadas

crenças sobre as ferramentas e os objetos da pesquisa. No entanto, Ziman

(1979, p. 56) defende que, devido à complexidade dos temas abordados pela

ciência, a argumentação não pode adotar apenas critérios matemáticos.

Somente a física poderia ser assim imaginada, a tal ponto de se defini-la como

“o estudo de sistemas passíveis de ser reduzidos a termos matemáticos”.
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A concepção da ciência como conhecimento público, nos termos esboçados

nos parágrafos anteriores, acaba por se constituir, ao contrário do que pudesse

parecer inicialmente, como uma espécie de defesa da tecnocracia. Nesse

sentido, Ziman (1979, p. 78) afirmará:

Fazer com que a verdade dependa do número de cabeças que acenam

afirmativamente seria tão perigoso quanto permitir que a justiça dependa da

vontade da maioria.

Nessa maneira de ver as coisas, ficamos limitados na abordagem dos

problemas decorrentes da alienação pública que se estabeleceu na sociedade

contemporânea, referente à produção e ao uso da ciência e tecnologia.

Precisamos, portanto, avançar na análise acerca da inserção social da

comunidade científica, assim como da participação do público no debate

científico.

Fourez (1995) procura estabelecer o status social dos membros da

comunidade científica. Segundo ele, os cientistas, sobretudo nas sociedades

economicamente desenvolvidas, pertencem à classe média. Uma vez que esse

grupo social não detém o poder econômico, torna-se dependente do

financiamento do seu trabalho. As diversas fontes disponíveis, como a

industria, o governo e os militares, são responsáveis por diferentes

direcionamentos da pesquisa e interferem mais ou menos na idealização da

coesão existente na comunidade.

Assim, não é possível assegurar que o debate científico esteja sempre

alicerçado em argumentos que apontam para o “progresso científico” ou o

“avanço do conhecimento” (Fourez, 1995, p. 100), em nome do benefício
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social. De fato, Kuhn (1962, p. 204) ressalta que a expressão “progresso

científico” é uma redundância. Ele formula a questão na forma de uma

tautologia:

Um campo de estudos progride porque é uma ciência ou é uma ciência

porque progride?

Em busca da resposta, Kuhn também apontará para o alto grau de isolamento

da comunidade científica, levando a um afinco exacerbado do cientista no seu

trabalho de pesquisa. Um escrutamento sistemático de determinado tema ou

fenômeno, tendo por base um conjunto de pressupostos teóricos vigentes na

comunidade, permite praticamente esgotar o assunto. Esse período do fazer

científico foi denominado por Kuhn de “ciência normal”. Trata-se de uma

prática complementar aos momentos de “revolução científica”, quando as

teorias dominantes são, elas próprias, colocadas em questionamento.

Conforme salienta Zanetic (1989, p. 70), o termo “progresso” emprega-se ao

período do desenvolvimento científico que Kuhn denomina de “ciência

normal”.

A fim de que a ciência possa caminhar nessa direção do “progresso”, a

formação do cientista exige uma grande especialização e uma certa

indiferença para com os contextos históricos e sociais relativos ao fazer

científico. Desse modo, o seu trabalho também se enquadraria no perfil da

produção de bens da sociedade industrial, onde se estabeleceu uma grande

dicotomia entre o projeto e a execução. Conforme assinala Espindola (1998,

p. 23):

A ciência foi transformada pelo capital em um negócio lucrativo e pelo

Estado, num meio de poder. Isso tem produzido a alienação do trabalho
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científico, isto é, ele deixa de pertencer ao cientista, que se torna apenas uma

força de trabalho assalariada, para pertencer às empresas e ao Estado.

Um marco histórico da instauração da “empresa científica”, centrada na

divisão do trabalho, na especialização e na ausência de uma perspectiva

global do processo de produção e o seu resultado final, caracterizando o

trabalho científico alienado, foi o projeto Manhattan para a construção da

bomba atômica.

Por outro lado, o público leigo, alijado do trabalho executado pelo cientista,

tende a mitificar a ciência pelos seus produtos. De acordo com Schwartz

(1992, p. 246):

Mistificamos a ciência porque não compartilhamos das experiências do mundo

natural que os cientistas têm a função de entender.

O papel da promoção da ciência junto ao público, mais especificamente da

construção de uma imagem idealista do triunfo tecnológico e científico, passa

a ser desempenhado pela mídia (jornais, rádio, televisão, revistas). Em muitos

casos, a ciência é utilizada para avalizar decisões e produtos, apresentados

como resultado da pesquisa conduzida em centros universitários e institutos.

Como efeito colateral dessa prática, cria-se a noção do “fato científico”,

aquele que não deve ou precisa ser questionado (Schwartz, 1992, p. 246). Por

outro lado, temos uma classe de “jornalistas científicos” que adquirem grande

importância na divulgação científica junto ao público. No entanto, ela não

ocorre sem que sejam verificados alguns problemas. Conforme aponta

Granger (1994, p. 18):
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(...) caem no sensacionalismo, vestindo com as cores do maravilhoso, do

misterioso e do formidável eventos científicos que não pretendem de modo

algum fazer compreender e julgar.

Contribui-se, dessa maneira, para a difusão de representações sociais

equivocadas do fazer científico. Mitos sobre o progresso vão povoando o

imaginário da civilização tecnocientífica. Alguns deles foram  apontados por

Erich Fromm (citado por Morais, 1988, pp. 115-117): “tudo o que é

tecnicamente possível de fazer-se deve ser feito”, bem como “quanto mais

produzirmos do que quer que produzimos, tanto melhor”. Tais premissas

parecem refletir o estado de uma prática que se fechou sobre si mesma,

estando para o nosso ideal de bem-estar social, assim como a ilusão do moto-

contínuo está para a ciência.

1.2. Educação Científica e Cidadania

A educação formal também desempenha um importante papel na construção

da representação social da ciência. Caberia à escola, colocar a ciência em

cultura (Japiassu, 1999), ou seja, situá-la no contexto da produção histórica e

social do saber. Por outro lado, promover uma “cultura científica” que faça o

público compreender o grau de comprometimento do modo de vida atual com

a visão científica da realidade. No entanto, ao sucumbir à racionalidade

tecnocrática, a escola perpetua uma imagem da ciência, distorcida e

ideologicamente comprometida. Conforme assinala Japiassu (1999, p. 10):

Em nossa cultura, ela é ensinada e recebida pelos alunos, como detentora de

um magistério apodítico e incontestável: da racionalidade, da objetividade,

da exatidão e da eficácia.   
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Relacionado à difusão dessa imagem de ciência, o público escolar não

apreende a dimensão que a busca do conhecimento vem trazer à existência

humana e não se sente seduzido a apropriar-se de sua significação ao longo da

história. Não é incomum encontrarmos relatos da falta de estimulo produzida

pela educação científica. Sagan (1996, p. 14) escreve sobre suas memórias da

escola primária e secundária:

Lembro-me da memorização automática da tabela periódica dos elementos, das

alavancas e dos planos inclinados, da fotossíntese das plantas verdes, e da

diferença entre antracito e carvão betuminoso. Mas não me lembro de nenhum

sentimento sublime de deslumbramento ...

Uma vez mais, resta à mídia um poder de influência e sedução, exatamente

porque age de modo a produzir maravilhamento e ilusão, onde a escola

intervém com dogmatismo e coerção à imaginação dos indivíduos. Fourez

(1997) menciona um “efeito de vitrine” da vulgarização científica, pois que

apenas se encarrega de colocar as pessoas em contato com produtos

tecnológicos e de entretenimento, proporcionando-lhes um conhecimento

factício. Enquadram-se, nessa categoria, os museus de ciências que, muitas

vezes, recorrem ao espetáculo e à infantilização do público como estratégias

da divulgação científica que pretendem desempenhar.

Um outro tipo de estratégia de vulgarização científica é defendida como mais

conseqüente. Trata-se de agir, não apenas levando ao homem comum o

entendimento dos princípios científicos básicos, com os quais convivemos

diariamente, mediante os artefatos tecnológicos que utilizamos mas,

principalmente, atuar na constituição de uma representação social acerca de

tal conhecimento. É necessário fazer compreender que as concepções
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científicas também atuam como um tipo de moldura, através da qual

concebemos analogias, interpretações, enfim, tecemos o imaginário

contemporâneo. Em outras palavras, o alfabetismo científico não se esgota no

domínio conceitual, mas na capacidade de articular os conhecimentos com a

reflexão e a ação. Conforme Hazen e Trefil (1997, p. 46):

O fato é que fazer ciências é claramente diferente de usar as ciências: o

alfabetismo científico se refere somente a esse último.

A diferença apontada entre o fazer e o usar as ciências pretende realçar a

critica àquela perspectiva do ensino científico baseado numa simulação da

atividade laboratorial do cientista. Essa foi a tônica da lei 5692 de 11/08/1971

que, por meio da resolução no 8 de 01/12/1971, em seu artigo 3o, estabeleceu

como objetivo do ensino de ciências “o desenvolvimento do pensamento

lógico e a vivência do método científico e de suas aplicações”.

A questão do alfabetismo científico diz respeito à possibilidade do exercício

da democracia, num ambiente social onde as decisões políticas e econômicas

estão alicerças em fundamentos tecnocientíficos. Dizendo de outro modo, o

alfabetismo científico e tecnológico pressupõe a dificuldade da manipulação

do cidadão nas economias industrialmente avançadas pelo poder das

tecnocracias.

A educação escolar não tem correspondido aos pressupostos do alfabetismo

científico. Seus programas de ensino são regidos por uma teleologia de

conteúdos, visando à ascensão dos alunos aos níveis superiores de

escolaridade. Essa prática tem produzido uma abordagem precoce e abstrata

de conteúdos científicos, contribuindo para a antipatia do público com
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respeito à ciência. Estabeleceram-se na contemporaneidade, atitudes

antagônicas, porém complementares, de apreciação do conhecimento

científico. De um lado, ele é ingenuamente venerado e, de outro, furiosamente

satanizado, por estar associado a experiências pessoais frustrantes.

Recentemente, a legislação educacional brasileira, por meio da Lei de

Diretrizes e Bases 9394 de 20/12/96, redefiniu os objetivos da educação

básica, atribuindo grande importância à educação tecnocientífica. No entanto,

a nova perspectiva, que parece balizar a reforma, é um alfabetismo científico

que enfatiza a capacitação para o mundo do trabalho. A conquista da

cidadania vincula-se ao domínio de habilidades e competências básicas, que

possibilitem ao aluno a atualização constante de conhecimentos para a

atuação num mundo em rápidas e constantes mudanças tecnológicas. Essa

educação contemplaria, segundo Postman (1994, pp. 191-192), o “ideal de um

tecnocrata – uma pessoa sem nenhum compromisso e nenhum ponto de vista,

mas com uma abundância de habilidades vendáveis"1.

O perigo dessa abordagem é a substituição da teleologia dos conteúdos por

um pragmatismo que não esclarece a condição histórica da sociedade atual.

Paro (1999, pp. 113-114), ao se contrapor à escola preparatória para o

mercado de trabalho capitalista, comenta:

É preciso que se coloque no centro das discussões (e das práticas) a função

educativa global da escola. Assim, se entendemos que a educação é atualização

histórico-cultural dos indivíduos (...), então é preciso que nossa escola concorra

para a formação de cidadãos atualizados, capazes de participar politicamente,

                                                          
1 O INEP (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS), em resposta às
perguntas mais freqüentes feitas por aqueles que acessam sua página na INTERNET, apontou como algumas
das razões para a realização do ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO): a preparação para o
mercado de trabalho e o auto-diagnóstico para o sucesso no trabalho ou em estudos futuros.
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usufruindo daquilo que o homem historicamente produziu, mas ao mesmo

tempo dando a sua contribuição criadora e transformando a sociedade.

A existência de um estreito vinculo histórico entre a estruturação dos sistemas

de ensino e organização produtiva representa um dos desdobramentos do

desenvolvimento da sociedade tecnocientífica. Buffa (2000, p. 19) relaciona a

obra de Comenius, particularmente sua Didática magna (1632), com a

passagem da produção artesanal à manufatura e as necessidades de formação

do novo trabalhador:

Comenius é um pensador dessa fase inicial do capitalismo e as categorias

corretas para entendê-lo são a manufatura, a divisão parcelar do trabalho, a

ciência experimental moderna.   

O lema de Comenius, “ensinar tudo a todos”, pretende abarcar o estudo dos

fundamentos das coisas naturais e daquelas que se fabricam, o Mundus

artificialis criado pelo trabalho do homem. A sua proposta didática consiste

num método para o ensino fácil, sólido e rápido. O relógio é o modelo para a

organização do tempo escolar. Trata-se de um nivelamento da educação que

segue o trabalho nivelado na manufatura (Buffa, 2000, p. 22). O método de

ensinar é possível, dada a existência de outros métodos para conhecer e

produzir. Esse último consistindo na divisão do trabalho e no gerenciamento

das etapas de produção. Do mesmo modo, o livro didático servirá para a

padronização da educação, com os seus conteúdos previamente elaborados

pelos sábios e aplicados pelo professor.

Kulesza (1992) constrói outra perspectiva da obra comeniana, que procura

afastá-la da concepção moderna (ou iluminista) da formação para o trabalho e,



24

sobretudo, das atuais interpretações dessas relações. Citando Schaller2, ele

refere-se à concepção de Comenius, expressa na Pampaedia, “da escola por

toda a vida e toda a vida como escola”. Tal princípio se opõe a uma escola

exclusivamente preparatória para as atividades profissionais.

Kulesza aborda algumas propostas sobre formação para o trabalho e educação

científica, presentes no projeto da LDB3, tentando localizar, naquele texto, os

momentos em que a utopia educacional comeniana é atualizada ou deva ser

contrastada com a visão burguesa de mundo que lhe sucedeu. Um desses

momentos é a assunção da educação técnico-profissional voltada à formação

do cidadão produtivo. Trata-se da concepção moderna sobre as finalidades do

trabalho, em conflito com a visão comeniana, segundo a qual “o trabalho é a

atividade que o homem realiza ao executar uma arte, no sentido grego de

téchne, isto é, de modificar criativamente o mundo natural” (Kulesza, 1992,

p. 189).

Por outro lado, há uma identificação entre os objetivos da lei, referentes à

compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos

produtivos, com a perspectiva comeniana da relação entre teoria e prática. Na

Pampaedia (citado por Kulesza, p. 192), encontramos:

Sejam aprendidas todas as coisas por meio da teoria (theoria), da prática

(práxis) e da utilização (chresis), isto é, por meio de regras, de exemplos e

da experiência (usum).

                                                          
2 Klauss Schaller, “The impact of modern Comenius studies on the philosophy of education in the Federal
Republic of Germany”, p. 65
3 O texto de Kulesza foi publicado em 1992, sendo que o autor refere-se ao projeto de 1990.
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Basta que entendamos a chresis como o produto social do trabalho,

relacionada ao “edificando nos edificamos” (fabricando, fabricamur) do

Didática magna e não como uma utilização voltada apenas ao fazer para

aprender.

Sem conceber a cisão moderna entre, de um lado, o homem e a sociedade e,

do outro, a natureza, Comenius pensou a educação científica como uma

condição básica para a convivência em sociedade, de tal modo, que é

possível, conforme faz Kulesza (1992, p. 159), associarmos à perspectiva

educacional comeniana, a persistência de uma utopia:

Em nenhum momento ele estabelece uma ruptura entre a teoria e a prática,

entre a ciência e vida (...). A ciência só encontra sentido próprio em seu

caráter educativo, e a formação do homem só se completa através da

realização prática de suas possibilidades individuais, sociais e cósmicas. Tal

como Bacon, ele afirma o valor das descobertas científicas para o progresso

da sociedade. Contudo, ao contrário de Bacon -que separava a teologia do

âmbito da filosofia natural-, Comenius não concebia o desenvolvimento

científico sem um concomitante progresso espiritual, na verdade sem que

fosse positiva sua repercussão em todas as dimensões da vida do homem.

A passagem da manufatura para a grande industria moderna e dessa para a

organização dos sistemas produtivos atuais implica, cada vez mais, numa

articulação entre a tecnociência, a indústria e os sistemas de ensino. De fato,

as estratégias utilizadas para a redução de custos e a produção em massa

beneficiam-se dos avanços tecnológicos e obedecem a uma racionalidade do

tipo científico. A normalização da produção é um dos aspectos mais visíveis

dessa prática. De acordo com Granger (1994, p. 37):
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(...) é a ciência que, primeiro, exige uma redução de seus objetivos a

esquemas abstratos (...). Para poder aplicar conhecimentos estabelecidos

pela ciência, os técnicos devem selecionar cada vez mais os materiais de

acordo com normas estritas, codificar os procedimentos, ordenar os ciclos

de execução.

Por outro lado, operam-se a fragmentação do saber e a divisão técnica e social

do trabalho. Conforme salienta Santomé (1998, p. 13):

Este processo de desqualificação e atomização de tarefas ocorrido no âmbito

da produção (...) também foi reproduzido no interior dos sistemas

educacionais.

Como conseqüência do processo histórico de aproximação entre a

tecnociência e os sistemas produtivos, se estabeleceu a alienação dos

trabalhadores com respeito à produção material. O acesso aos objetos

industrializados acontece, basicamente, como consumo de mercadorias.

Portanto, o desafio de vencer a ignorância do público em relação à ciência e à

tecnologia apresenta um vínculo com a necessidade de reintegrar a ordem

produtiva à vida social.

Schatzman (1973) indaga a natureza dos aparelhos e instrumentos que fazem

parte do cotidiano, sobretudo, os conhecimentos que foram necessários para

realizá-los. Ele enfatiza que a pesquisa sobre o modo de funcionamento de um

determinado artefato não nos leva, necessariamente, à compreensão das

razões do seu êxito. Por exemplo, investigar o circuito eletrônico de um

televisor não é o mesmo que compreender as equações de Maxwell. Com isso,

Schatzman pretende diferenciar o entendimento científico, relacionado a leis

fundamentais, e o conhecimento das soluções técnicas. Por outro lado, um
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cientista, isoladamente, pode não ser capaz de compreender a parafernália

tecnológica contida numa calculadora ou automóvel. Para Japiassu (1999, p.

102), essa realidade é a conseqüência da enorme divisão do trabalho e

complexidade do processo de produção e, portanto, “nenhuma competência

individual podendo dominá-lo em sua totalidade”.

A compreensão do desenvolvimento histórico da ciência e suas relações com

a técnica apontam para a necessidade de uma educação científica que articule

ambas as modalidades de conhecimento. De acordo com Lévy-Leblond

(citado por Japiassu, 1999, p. 87), “o lugar da técnica não é ao lado do

ensino científico, mas dentro, para não dizer diante”.

A realidade da máquina e uma imagem da natureza a ela subjacente, o

mecanicismo, encontram-se no âmago do desenvolvimento da civilização

tecnocientífica. A cultura material contemporânea nos proporciona inúmeros

exemplos do fascínio que os mecanismos exercem sobre o homem, desde há

muito tempo. Conforme salienta Losano (1992, p. 14):

O desejo de maravilhar encontra-se na origem do fabrico de autômatos

(dispositivos que se movem por si mesmos).

Quando o homem ainda ignorava quase tudo sobre as leis naturais, a

maravilha foi um meio de colocá-lo em contato com o mundo divino ou

mágico.

Assim, uma maneira de sensibilizar para a realidade tecnocientífica e suas

conseqüências é utilizar os artefatos industrializados como instrumentos

didáticos, atualizando o caráter “lúdico” dos mecanismos. Explorar o

interesse dos alunos em saber como as coisas funcionam, para então instigá-

los a perceber nelas significados para as suas vidas.
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Numa realidade social tão difícil como a brasileira, na qual não se garantem

condições mínimas de cidadania à maioria da população, as escolas padecem,

de modo geral, de infra-estrutura para proporcionarem educação científica aos

seus alunos. Nesse contexto, os artefatos industrializados surgem, não como

paliativos, mas desempenhando o papel de poderosas ferramentas à

disposição do educador. Com eles, os alunos podem atuar como “demiurgos”,

desconstruindo, reconstruindo, recriando e interpretando objetos produzidos

pela sociedade de consumo e, desse modo, superando uma atitude de

passividade. A partir dessas atividades, podem-se problematizar os contextos

de uso e produção da ciência e tecnologia, bem como incorporar estratégias à

educação científica, que contribuam para o desenvolvimento global da

criatividade, imaginação e senso crítico dos estudantes.

Um olhar cientificamente educado, lançado aos artefatos que nos cercam,

poderá enxergar e reconstituir, ainda que parcialmente, o projeto e o processo

de construção desses objetos. Pretende-se, desse modo, dotar o cidadão da

capacidade de interagir com a realidade tecnocientífica e entendê-la como um

modo de vida historicamente condicionado e passível, portanto, de

modificação.


