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Breve visão geral

[...]

A esperança dança

Na corda bamba de sombrinha

E em cada passo dessa linha

Pode se machucar.

Azar, a esperança equilibrista

Sabe que o show de todo artista

Tem que continuar.

João Bosco e Aldir Blanc

A sociedade contemporânea já foi caracterizada pela condição dos critérios

de desempenho e eficiência como atributos do imaginário pragmático de legitimação

dos saberes (LYOTARD, 2002) e, a partir da crise cultural relativa ao embotamento

da tradição1. Conforme assinalou Chrétien (1994, p. 20), “a busca de um sentido é

sempre uma dívida de sentido” relativamente aos sistemas tradicionais de

representação, sejam eles míticos, filosóficos ou religiosos. A ciência hodierna, por

outro lado, se pretende autônoma a esses sistemas, o que diz respeito ao seu

caráter de positividade2, ou seja, ela quer se basear estritamente em processos de

pensamentos autocontroláveis.

                                                          
1
 De acordo com Gelwick (1977, p. xiii), vive-se uma crise de incredulidade no ato de crer: “we are in a

crisis of belief about belief”.
2
 Para Comte (apud CHRÉTIEN, 1994, p. 190) a ciência constituiu o estado positivo da inteligência

humana. A Revolução Científica seria a superação definitiva dos estados anteriores do espírito
humano: o teológico e o metafísico. Diferente destes, a ciência reconhece a impossibilidade de
noções absolutas, pois o estado positivo:
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Arendt (2001, p. 297) utilizou a referência de Franz Kafka ao ponto

arquimediano3 como metáfora da obtenção de uma visão universal do mundo pela

mente humana, segundo uma redução cartesiana da mente "às fórmulas

matemáticas produzidas por ela mesma”.

Havia, na frase atribuída a Arquimedes “dêem-me um ponto de apoio e eu

poderei mover a Terra”4, a argúcia do pensador alexandrino relativamente à

importância do ponto de apoio, sem o qual o mecanismo da alavanca não teria

nenhuma utilidade (KATINSKY, 1976). O homem, por sua vez, libertou-se da sua

condição terrestre apoiando-se na abstração matemática produzida por sua mente e

passou a apreender a realidade como um sonho cartesiano no qual os objetos são

projeções mentais do sujeito, mas o próprio sujeito encontra-se ausente, imerso nele

mesmo.

Como um desdobramento do sonho moderno, a contemporaneidade é uma

“(pós)-modernidade” levada às últimas conseqüências, pois o conhecimento

científico não significaria para a sociedade apenas “máquinas de lavar e

medicamentos” mas, como anteciparam aqueles cientistas de Los Alamos, havia

chegado “o tempo em que a celebração daria lugar ao terror” (GLEICK, 1993, p.

222). Assim, a bomba atômica H sucedeu a bomba A, essa última, transformada no

detonador5 da primeira. A ciência associada ao complexo industrial-militar tornou-se

um tipo de poder socialmente incontrolável.

                                                                                                                                                                                    

[...] renuncia a procurar a origem e a destinação do universo, e a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para
dedicar-se unicamente a descobrir, pelo uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, isto é,
suas relações invariáveis de sucessão e similitude. A explicação dos fatos, reduzida então a seus termos reais, não
é, doravante, senão a ligação estabelecida entre os diversos fenômenos particulares e algumas vezes gerais cujo
número os progressos da ciência tendem a diminuir cada vez mais.

3 “Ele encontrou o ponto arquimediano, mas empregou-o contra si mesmo; ao que parece, este era a
condição para que ele o encontrasse” (KAFKA apud ARENDT, 2001, p. 260).
4 De acordo com Heath (19--), tal frase foi atribuída a Arquimedes por Pappus.
5
 As bombas A, como as que explodiram em Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e, em Nagasáqui,

três dias depois, são bombas de fissão baseadas na divisão de um núcleo atômico pesado como o de
urânio ou plutônio. A bomba H, ou bomba de hidrogênio, baseada no princípio da fusão entre dois
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Do ponto de vista epistemológico, Chauí (2001, p. 24) caracterizou a ciência

pós-moderna como uma engenharia (e não, propriamente, conhecimento) pois

pretende, a partir dos artifícios intelectuais e laboratoriais, criar a própria realidade

“desprezando a opacidade do real” e instaurar uma organização social e política

auto-regulada pela lógica plasmada nos objetos da cultura material: autômatos,

tecnologias nucleares, cibernéticas e sistemas de informação.

A perspectiva teleológica da ciência aristotélica6 como conhecimento não

somente do “quê”, mas também do “porquê”, ou seja, da necessidade das coisas

serem exatamente como são, sofreu uma transfiguração histórica resultando no

conceito atual de uma ciência hipotética, probabilística (BERTI, 1989) e operatória

do real, considerando a questão do “porquê” como transcendental a si própria.

A crise atual do pensamento pode ser referida à instrumentalização da cultura

apontada por Chauí (2001), na qual a esfera do saber encontra-se reduzida ao

campo do conhecimento em detrimento do ato de pensar. Chauí concebe o

conhecimento como apropriação do saber estabelecido, enquanto o pensar é uma

reflexão diante do inédito, a formulação de um sentido acerca de dada experiência7.

Trata-se, também, de uma crise educacional, visto que os sistemas de ensino, e

Chauí (2001, p. 62) dirige sua crítica particularmente à universidade, encontram-se

estruturados de forma a “dar a conhecer para que não se possa pensar”.

                                                                                                                                                                                    

núcleos leves, utiliza os nêutrons liberados pela explosão da bomba A como detonador. Tais bombas
H são mil vezes mais poderosas que as do tipo A (MAIOCCHI, 1996).
6
 À sua concepção de ciência apodíctica, isto é, demonstrativa, Aristóteles postulou a possibilidade

humana de conhecimento dos “princípios não demonstráveis” a partir da noûs ou, segundo Berti
(1998), da “inteligência”. O correspondente latino de noûs é intellectus. Esse último termo foi
traduzido para o alemão como Vernunft e foi associado por Kant à ratio latina, ou “razão”. O
referencial teórico kantiano distingue, portanto, a dimensão da razão, habilidade do pensar, daquela
do intelecto (Verstand), a faculdade da cognição, considerando a primeira superior à segunda.
7
 Os significados da cultura científica, a inserção cultural da ciência na sociedade contemporânea e as

relações entre o conhecimento e o pensamento são abordados mais sistematicamente nos capítulos
1 e 2 desta tese.
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A instrumentalização da cultura representa a desarticulação da capacidade

coletiva de se fazer escolhas, ou de modo equivalente, a perda coletiva da memória,

o que constitui uma ameaça de destruição da própria cultura. De acordo com Nicol

(1996, p. 79), “entrar no futuro é entrar no passado. [...] Dizemos que “entramos no

futuro” quando realizamos nosso projeto [...]”.

Ainda para Nicol (1997), o conhecimento científico enquanto produto e

processo do pensamento humano comporta diversas relações constitutivas, a saber:

epistemológica, lógica, histórica e dialógica.

Ao tratar especificamente da relação histórica do pensamento, Nicol (1997)

localizou a ciência na intersecção de duas estruturas complementares que ele

caracterizou como vertical e horizontal. A primeira, referindo-se à integração da

ciência com as demais criações culturais de uma mesma época. A estrutura

horizontal revelando uma relação da ciência consigo mesma em épocas históricas

distintas.

Tais dimensões da ciência, relativas ao pensamento, elucidam o paradoxo da

historicidade do conhecimento, segundo o qual o caráter histórico da ciência parece

incompatível com as suas relações epistemológica e lógica, à medida que sua

verdade fiduciária pressupõe a dupla adequação, formal e material, do pensamento

ao objeto8 e, portanto, não pode estar submetida às mutações históricas. É, de fato,

a estrutura horizontal do conhecimento científico que legitima o ideal de objetividade

da ciência, pois um isolamento histórico ou a ausência de uma intercomunicação

entre as idéias científicas através do tempo, e não apenas a comunicação num

mesmo momento histórico, conduz às mesmas conseqüências do subjetivismo

                                                          
8
 A adequação formal diz respeito às leis gerais do pensamento, à lógica ou à concordância do

pensamento consigo mesmo. A adequação material é uma referência do pensamento ao objeto, da
sua possível concordância com o objeto (HESSEN, 2000).
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ontológico, do ceticismo epistemológico e do niilismo axiológico. Para Nicol (1997, p.

51-52):

a epistemologia deve incluir a história [...] Cada verdade será válida – relativamente - na e
para a situação que a produz, e se manterá circunscrita à ela. Em circunstâncias diferentes, a
verdade deverá ser inevitavelmente diferente também. As circunstâncias se impõem à
verdade, porém ninguém se impõe às circunstâncias.

Com relação à noção clássica de epistemologia, Ajdukiewicz (1979, p. 73-74)

considera a teoria da ciência como um dos problemas da teoria do conhecimento.

Assim, segundo ele “discutem-se, com freqüência, no domínio da metodologia e da

teoria da ciência, questões relativas à aplicação de problemas epistemológicos

clássicos a partes específicas desta ou daquela ciência” (grifo nosso). Para Hessen

(2000), a teoria do conhecimento, enquanto fato gnosiológico, é uma disciplina

filosófica autônoma que não se esgota na apreensão psicológica do sujeito, no

estudo da “imagem” do objeto no sujeito, objeto da lógica e, tampouco, na

investigação ontológica do objeto9.

Ao lado de um princípio de complementaridade educacional10 que possibilite

considerar a pertinência de variadas concepções do ensino oriundas de diferentes

abordagens pedagógicas do conhecimento, faz-se necessário retomar e reinterpretar

a dimensão axiológica da didática como elemento primordial da educação científica.

Nesse sentido, a perspectiva dialógica freireana é uma atualidade da dimensão

comeniana da didática, pois fundamenta seu princípio humanista de educação

“como um processo de constante libertação do homem” (FREIRE, 1992, p. 75).

                                                          
9
 Neste trabalho utiliza-se o termo “epistemologia” no sentido de uma teoria geral do conhecimento.

Simões (1994) caracteriza a proposta freireana da educação dialógica como uma gnosiologia ou uma
teoria do conhecimento no sentido “amplo” de Ajdukiewicz (1979), Hessen (2000) e Nicol (1997). A
teoria do conhecimento circunscrita ao âmbito da teoria da ciência e às questões de sua metodologia
é denominada, por vezes, epistemologia da ciência.
10

 A análise da relação entre didática e os enfoques complementares das abordagens pedagógicas do
conhecimento é desenvolvida no capítulo 3.
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A relação dialógica é constitutiva do pensamento, segundo um

redimensionamento epistemológico contemporâneo do critério da objetividade

monológica da Modernidade. Numa situação homóloga, o ato educativo também é

um dialogismo entre o educador e o educando mediatizados pelo objeto do

conhecimento e em situação de comunicabilidade. Articulando essas questões,

Freire (2004) caracterizou a relação dialógica como uma exigência epistemológica.

A opção pelo relato de uma situação educativa num curso de formação de

professores de física e a abordagem de situações-problemas ou “curiosidades

epistemológicas” (FREIRE, 2001) referentes à localização do centro de gravidade de

figuras planas, capítulo 4, constitui momento de reflexão do educador-pesquisador

acerca de uma vivência da relação dialógica. A formação de professores de ciências

é assumida, neste trabalho, como possibilidade concreta de transformação da

educação tradicional.

O relato é, ainda, o depoimento de uma tentativa de incorporação da

“dimensão tácita do saber”11 à prática da educação científica, com a oportunidade

que ela oferece de “habitar cientificamente” o mundo12 e, portanto, “incorporar a

ciência” ao mundo dos educandos.

A problematização da tradição científica e das possibilidades de

reinterpretação dessa tradição, conforme a discussão no capítulo 5, pode ser

metaforicamente representada pela antiga divindade romana do Jano bifronte que,

                                                          
11

 A dimensão tácita do conhecimento científico se refere aos papéis da intuição e imaginação na
construção da ciência. Polanyi (apud GELWICK, 1977, p. 88) considerou a intuição como “a
habilidade para adivinhar com uma chance razoável de adivinhar certo; uma habilidade orientada por
uma sensibilidade inata à coerência, aperfeiçoada pela educação”. A imaginação, por sua vez,
consiste de “todos os pensamentos das coisas que ainda não estão presentes – ou, talvez, nunca
estão presentes”. No original, em inglês: “a skill for guessing with a reasonable chance of guessing
right; a skill guided by innate sensibility to coherence, improved by schooling” e “all thoughts of things
that are not yet present – or perhaps never to be present”.
12

 De acordo com uma idéia de Polanyi expressa por Gelwick (1977, p. 139): “O processo de
indwelling (“habitar algo”) no conhecimento tácito mostra como nós estamos constantemente
participando do mundo”.
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numa atualização imaginária do mito, retorna ao mundo encarnado na figura de um

homem educado. Esse ser híbrido que vislumbra o passado mas já não pode prever

o futuro, senão fazer escolhas, encarna uma reconfiguração epistemológica e

histórica da racionalidade científica associada à perspectiva dialógica do

conhecimento e segundo um paralelo estabelecido entre a investigação científica

contemporânea e as percepções renascentistas sobre os possíveis limites e

impasses oriundos da representação do universo pela mente humana.

A figura do Jano bifronte ilustra, ainda, a perspectiva do homem

cientificamente educado, capaz de localizar a ciência no contexto da diversidade

cultural humana. Em sua ponderação crítica do conhecimento, ele saberia apreciar a

beleza dos padrões simétricos na natureza, mas também reconheceria as formas

expressivas como essencialmente assimétricas13.

Conforme enfatizou Ostrower (1995), a percepção de uma forma estética

pressupõe avaliação e julgamento por parte do observador da arte. Daí o paralelo

entre as mutações das percepções estética e científica ocorridas no século XX, pois

se espera do apreciador contemporâneo da ciência, tanto quanto do observador da

arte, uma capacidade crítica de significar conhecimentos, ato de pensamento.

Vide o caso de uma estrutura geométrica que, no contexto artístico, torna-se

visual-perceptiva. Como exemplo disso, Ostrower (1995) argumenta que a margem

inferior de um retângulo posicionado verticalmente é interpretada, pelo observador,

como uma base, um vínculo com a terra. E, a porção inferior da sua área torna-se

carregada de peso. Já a parte superior, relacionada com os céus, denota leveza.

Como resultado dessa apreciação, o “centro perceptivo” do retângulo deixa de

                                                          
13 De acordo com Ostrower (1998, p. 37), “[...] no contexto de formas expressivas (e aliás também no
contexto dos próprios processos de percepção) inexiste a simetria. Na arte, todas as formas são
assimétricas (mesmo as formas geométricas regulares), a partir de diversas, e distintas, qualificações
espaciais de cada uma das áreas das quais se compõe a forma global”.
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coincidir com o seu “centro geométrico”14 para situar-se um pouco acima do mesmo.

O quanto acima ele estará dependerá da sensibilidade do observador, da área total

da figura e sua escala real.

G é o “centro geométrico” do retângulo e, P, o seu centro perceptivo.

A noção do “centro perceptivo” denota um observador sujeito à força

gravitacional. Segundo Arnheim (2001), os seres humanos tendem a perceber

cinestesicamente e visualmente o espaço em que vivem como sendo anisotrópico

devido à gravidade.

Michael Faraday (1791-1867), importante cientista que se dedicou ao estudo

dos fenômenos químicos e elétricos, manifestou um sentimento de deslumbramento

acerca da força gravitacional, associando o conhecimento científico à experiência

estética do pensamento. De acordo com Faraday (2003, p. 130):

Consideremos agora, por um momento como é maravilhoso estarmos neste mundo. É nele
que nascemos, crescemos e vivemos, mas, apesar disso, vemos essas coisas com uma falta
quase completa de assombro a respeito da maneira como tudo acontece. [...] Chegamos a
este mundo, vivemos e partimos sem que nossos pensamentos sejam especificamente
conclamados a considerar como se dá tudo isso. [...] tudo isso foi produzido em conseqüência
da existência de certas forças, ou capacidades de fazer coisas, ou poderes, que são o que
mais de comum existe. Pois nada é mais comum do que as forças admiráveis que nos
permitem ficar de pé: elas são essenciais para a nossa vida a cada instante.

                                                          
14

 Arnheim (2001, p. 283) conceituou o centro geométrico como sendo aquele “ponto equidistante de
todos os pontos homólogos de uma figura regular”. Ele associou ao centro de gravidade de uma
figura plana o seu “centro dinâmico”.
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Assim, a educação científica necessita conclamar o pensamento dos

educandos para a admiração do mundo e, desse modo, fazer da educação uma

cultura científica que não é apenas vulgarização do conhecimento científico mas,

também, exercício crítico sobre a própria ciência e compreensão dos processos de

articulação e desagregação do pensamento engendrados no processo histórico de

elaboração do saber científico.

A apresentação desta tese se inspira na recomendação bachelardiana do

“zombar de si mesmo” problematizando as próprias idéias. Segundo Bachelard

(1999, p. 8), “nenhum progresso é possível no conhecimento objetivo sem essa

ironia autocrítica”.

Assim, os recortes teóricos significativos ao autor, postos na corrente das

idéias, pretendem estabelecer um ato de interlocução com outras possibilidades de

leituras.


