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2 Pensamento científico: perspectivas

Porque é verdade, num certo sentido, que “a ciência não pensa” – o que vem a ser o segredo de sua

eficácia. A ciência faz um esforço considerável para não pensar, ao lançar mão de notáveis máquinas

simbólicas e formais que assumem as dificuldades e as fadigas do pensamento, [...]. A força e a

fraqueza das ciências ditas exatas residem simultaneamente em poder evitar que se pense

permanentemente. Elas só avançam tanto no território do real ao preço dessa mecanização.

Jean-Marc Lévy-Leblond

É bem provável que os homens – se viessem a perder o apetite pelo significado que chamamos

pensamento e deixassem de formular questões irrespondíveis – perdessem não só a habilidade de

produzir aquelas coisas-pensamento que chamamos obras de arte, como também a capacidade de

formular todas as questões respondíveis sobre as quais se funda qualquer civilização.

Hannah Arendt

I.

O esforço para o entendimento da cosmovisão científica compreende o

questionamento acerca de como o empreendimento científico se circunscreve à

esfera mais ampla do pensamento humano.

Em sua caracterização do pensamento, Arendt (2002, p. 62) vincula o ato de

pensar à contemplação filosófica, como domínio de “toda reflexão que não serve ao

conhecimento e que não é guiada por necessidades e objetos práticos”. Trata-se do

pressuposto da vita contemplativa. A autora ressalta o significado filosófico do termo
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“teoria” derivado da palavra grega theatai ou “espectadores”. Em oposição, localiza-

se o ator, aquele que toma parte do espetáculo, mas que não possui a compreensão

do todo, que não pode apreender o seu significado1.

A perspectiva do pensamento como ato da contemplação contrasta com o

sentido moderno da vita activa em que o pensar adquire uma conotação ativa

vinculando-se, na ciência, à procura pela verdade como veracidade de natureza

provisória e “sujeita ao erro e à ilusão corrigíveis” (ARENDT, 2002,. p. 43). Desde

que a verdade está situada na evidência dos sentidos, o pensamento científico

limita-se à busca pelo conhecimento, pois ver é idein, ao qual se associa conhecer,

eidenai, ou seja, ter visto. Logo, em seu sentido grego, conhecer pressupõe ter visto.

Em contrapartida, a scientia activa visa um saber que possibilite a manipulação da

natureza, a fim de tornar o homem, como queriam os modernos, dono e senhor da

natureza (KOYRÉ, 2002).

Ao analisar a acepção moderna do pensamento, Arendt, em concordância

com o referencial teórico kantiano, distingue a dimensão da razão (Venunft), a

habilidade do pensar, daquela do intelecto (Verstand), a faculdade da cognição.

Essa última, mais vinculada à apreensão das percepções oriundas dos sentidos. De

acordo com Kant (1991, p. 17):

Para conhecer um objeto requer-se-á que eu possa provar a sua possibilidade (seja pelo
testemunho da experiência a partir da sua realidade, seja a priori pela razão. Mas posso
pensar o que quiser desde que não me contradiga, isto é, quando o meu conceito for apenas
pensamento possível, embora eu não possa garantir se no conjunto de todas as
possibilidades lhe corresponde ou não um objeto.

Arendt ressalta, ainda, que o pensamento pressupõe um ato de

dessensorialização, à medida que os elementos do mundo sensível são

rearranjados e transformados em imagens para serem livremente manejadas. Em

                                                          
1
 Em seu Discurso do Método, Descartes (19--, p. 100) declara ter procurado “ser mais espectador do

que ator” quando freqüentando os homens em busca da conquista de certezas e desejando se
desfazer dos enganos.
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referência à metáfora da visão, Kant (apud ARENDT, 2002, p. 60) define a

imaginação como a “faculdade da intuição mesmo sem a presença do objeto”.

Assim, pensar implica lembrar daquilo que já aconteceu e imaginar o que ainda

poderá ocorrer. “Transformar objetos sensíveis em imagens é chamada

‘imaginação’” (ARENDT, 2002, p. 66).

Perspectiva similar será apontada por Sartre (1989) na sua argumentação

acerca da distinção entre a imaginação e a percepção. Enquanto esta última se

relaciona com a apreensão de uma coisa e nos faz tecer hipóteses e observações

sobre a sua existência, a construção de imagens lhe é superior, visto que ela é

síntese, “é também pensamento. Formamos imagens, construímos esquemas”

(SARTRE, 1989, p. 85). A imagem tem uma identidade de essência mas não de

existência com a coisa a qual ela se refere. É, desse modo, um tipo de consciência.

A busca pela verdade como “aquilo que somos compelidos a admitir pela

natureza dos nossos sentidos ou do nosso cérebro” (ARENDT, 2002, p. 48) diz

respeito à natureza da atividade científica. Por outro lado, o suporte que a ciência

encontra no raciocínio lógico deve-se ao fato de que este operaria dedutivamente a

partir de premissas que são consideradas auto-evidentes e, portanto, não sujeitas ao

exame direto do pensamento. Se o raciocínio matemático é tão conforme à atividade

científica, isso mostra que o intelecto, ou a faculdade da cognição, pertence ao

domínio do mundo, da natureza. Assim, justifica-se que a matemática, o protótipo da

ciência não empírica, desempenhe um importante papel na interpretação empírica

da realidade.

Em sua defesa do caráter especulativo do pensamento, Arendt (2001, p. 48)

reafirma a natureza fatual da ciência:

Em outras palavras, não há verdades além e acima das verdades factuais; todas as verdades
científicas são verdades factuais – inclusive as engendradas pelo poder cerebral e expressas
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numa linguagem simbólica especialmente feita para esse fim -, e somente afirmações factuais
podem ser verificadas cientificamente.
[...] Esperar que a verdade derive do pensamento significa confundir a necessidade de pensar
com o impulso de conhecer.

Arendt aponta o paradoxo da natureza abstrata de conceitos científicos como

átomos, partículas, células, genes etc. e o caráter tangível dos mesmos. Ao

aprimoramento de técnicas de laboratório que se prestam à persuasão sobre a

plausibilidade de tais abstrações, é que se deve a resolução do paradoxo. A

tecnologia artificiosa do experimento utilizada para confirmar as hipóteses teóricas

revela-se como a maneira científica de questionamento da natureza e produção dos

seus resultados. Novamente, uma concordância com Kant (1991, p. 13) quando

este, ao mencionar os trabalhos científicos de Galileu e Torricelli entre outros,

ressalta a importância das observações causais dos experimentos ocorrerem

segundo um plano previamente projetado, de modo a evidenciar as leis necessárias

à razão, segundo aquilo que ela mesma imaginou: “compreenderam que a razão só

discerne o que ela mesma produz segundo seu projeto”. Conforme assinala Deleuze

(1994), enquanto o fenômeno é diversidade sensível empírica (a posteriori), ele não

dispensa considerações a priori2 relacionadas a representações do observador. Kant

(1991, p. 53) se referiu ao fenômeno como “aquilo que de modo algum pode

encontrar-se no objeto em si mesmo, mas sempre na sua relação com o sujeito,

sendo inseparável da representação do primeiro”.

É significativo para o esclarecimento da relação entre o conhecer e o pensar

e, portanto, para o entendimento do vínculo entre a ciência e o pensamento, e da

elucidação da natureza do pensamento científico, que Kant (apud CRAMPE-

CASNABET, 1994, p. 38) tenha considerado como problema do conhecimento a

                                                          
2
 Seria um equívoco atribuir ao a priori kantiano a idéia do inato. De acordo com Crampe-Casnabet

(1994, p. 40) “só no contato com a experiência os conceitos puros podem adquirir significação. O
inatismo implica, com efeito, que um conhecimento é possível por meio de elementos, nativos em
nós, independentemente de qualquer experiência”.
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validade do julgamento sintético a priori3, a saber: “[...] como se pode acrescentar a

priori a um conceito um predicado que ele não contém em sua definição, isto é, que

ele não contém analiticamente?”. Ou seja, o conhecimento é uma síntese de

representações. A síntese a priori é, para Kant, independente da experiência, “mas

não se aplica senão aos objetos da experiência” (DELEUZE, 1994, p. 13).

No seu período pré-crítico4, Kant se deteve no método da análise e síntese

que Newton empregou na Ciência da Natureza, procurando extrair dele os

parâmetros para a sua “revolução copernicana” levada a cabo na Metafísica5.

Crampe-Canabet (1994, p. 34) caracteriza essa revolução kantiana acerca do

pensamento humano do seguinte modo:

Assim como Copérnico revolucionou a ciência astronômica ao afirmar o heliocentrismo, Kant
produz o que ele mesmo chama de revolução copernicana. O sujeito cognoscente não se
submete mais a um objeto pré-dado, ele o constitui. De outro modo, não se pode conceber
como se tem a possibilidade de conhecer alguma coisa a priori. O objeto gira em torno do
sujeito, como a Terra gira em torno do Sol.

É preciso considerar que a revolução copernicana de Kant opera como

resposta ao empirismo radical de David Hume (1711-1776) e a submissão do sujeito

ao objeto que este propõe, ao mesmo tempo que pretendeu combater os excessos

do racionalismo dogmático e a suposição da “harmonia preestabelecida”. De acordo

                                                          
3
 Na perspectiva kantiana, os juízos analíticos são universais e necessários. São predicados que se

extraem do sujeito pela simples análise. Os juízos sintéticos compõem predicados do sujeito que se
obtêm por recorrência à experiência. O julgamento sintético a priori é, portanto, típico da ciência da
natureza, como nas leis newtonianas baseadas nos princípios matemáticos considerados, por Kant,
juízos sintéticos a priori. Por exemplo, ao se afirmar que em todas as mudanças do mundo material a
quantidade de matéria permanece constante, articulam-se formas a priori do entendimento como as
categorias de substância e sucessão causal às suas qualidades sensíveis.
4
 Crampe-Casnabet (1994) considera como momento decisivo (mas não necessariamente o fundador)

na formulação da filosofia crítica kantiana a data de 1770 em que é publicado o texto Dissertatio: de
Mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (Da forma e dos princípios do mundo sensível e
do mundo inteligível). A publicação da Crítica da razão pura somente acontecerá em 1781.
5
 Nas palavras de Kant (1991, p. 14):

Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha que se regular pelos objetos; porém, todas as tentativas de
mediante conceitos estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que o nosso conhecimento seria ampliado,
fracassaram sob esta pressuposição. Por isso tente-se ver uma vez se não progredimos melhor nas tarefas da
Metafísica admitindo que os objetos têm que se regular pelo nosso conhecimento, o que assim concorda melhor com
a requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos mesmos que deve estabelecer algo sobre os objetos
antes de nos serem dados. O mesmo aconteceu com os primeiros pensamentos de Copérnico que, depois das
coisas não quererem andar muito bem com a explicação dos movimentos celestes admitindo-se que todo o exército
de astros girava em torno do espectador, tentou ver se não seria mais bem sucedido se deixasse o espectador
mover-se e, em contrapartida, os astros em repouso.
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com Deleuze (1994, p. 21), “a teoria do conhecimento fundava-se na idéia de uma

correspondência entre sujeito e o objeto, de um acordo entre a ordem das idéias e a

ordem das coisas”. Evitando os dois extremos, Kant (1991, p. 15) apoiar-se-á na

perspectiva do “investigador da natureza” ao qual se somará a proposição de uma

subjetividade transcendental6:

“[...] não é possível fazer nenhum experimento com os objetos da razão pura (como na
Ciência da Natureza) para testar suas proposições, sobretudo quando se arriscam para além
de todos os limites da experiência possível: portanto, isso só será factível com conceitos e
princípios aceitos por nós a priori na medida em que forem dispostos de tal modo que os
mesmos objetos possam ser considerados desde dois aspectos diversos, por um lado como
objetos do sentido e do entendimento para a experiência, por outro lado porém como objetos
apenas pensados, quer dizer, como objetos da razão isolada que aspira elevar-se acima dos
limites da experiência. Ora, se ao se considerar coisas desde aquele duplo ponto de vista
ocorrer a concordância com o princípio da razão pura e se desde um só ponto de vista surgir
um inevitável conflito da razão consigo mesma, neste caso o experimento decide pela justeza
daquela distinção.

Deleuze (1994) caracterizou o posicionamento crítico de Kant sobre o

conhecimento como uma espécie de realismo empírico. O conteúdo da revolução

copernicana de Kant foi a instauração de um idealismo gnosiológico em

contraposição ao papel passivo do espírito defendido pelos empiristas e ao

idealismo ontológico que pressupõe o real como mera construção do espirito. Para o

idealismo transcendental de Kant (apud PASCAL, 2003, p. 45): “todo conhecimento

das coisas proveniente só do entendimento puro ou da razão pura não passa de

uma ilusão; só na experiência há verdade”.

                                                          
6
 O pressuposto da subjetividade transcendental kantiana é da experiência submeter-se duplamente

ao sujeito. Primeiro, por que se torna cognoscível pelas formas a priori do entendimento determinadas
pelo intelecto humano. De acordo com Deleuze (1994, p. 15-16): “o fenômeno aparece no espaço e
no tempo: o espaço e o tempo são para nós as formas de toda aparição possível, as formas puras da
nossa intuição ou da nossa sensibilidade”. Segundo, por que a experiência envolve a impressão
sensorial ou a sensibilidade intuitiva. Como vivência subjetiva, a experiência é um mero fenômeno,
ainda que este implique a existência da “coisa-em-si”. Enquanto o transcendental vem “antes de toda
a experiência”, a filosofia transcendental se refere às leis primeiras e essenciais que estão enraizadas
no cérebro humano. A metafísica, vista como ciência daquilo que está além da possibilidade da
experiência, é impossível, na medida em que o conhecimento não é possível além da experiência. O
mundo é percebido secundariamente como uma representação humana da “coisa-em-si”
(SCHOPENHAUER, 2003). A tentativa de uma ciência transcendental conduz apenas aos sofismas
da razão.
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No entanto, o realismo kantiano pressupõe a “coisa-em-si” inacessível ao

observador humano. O mundo se manifesta apenas como fenômeno, como

subjetividade transcendental. A divisão originária da consciência, de acordo com as

categorias de sujeito e objeto, é conseqüência da natureza animal do homem,

distinta da realidade absoluta e submetida às formas a priori do entendimento. De

acordo com as categorias do espaço e do tempo, o mundo aparece e desaparece,

nasce e morre. Conforme escreveu Schopenhauer (2003, p. 74) a esse respeito:

[...] se pudéssemos retirar aquelas formas de conhecimento como o vidro do caleidoscópio,
teríamos diante de nós, para nosso espanto, esse ser-em-si como algo único e permanente,
como imperecível, imutável e idêntico sob todas as mudanças aparentes...

A interpretação que acentua o idealismo das idéias de Kant, por outro lado,

teria levado ao que Arendt (2002, p. 334) mencionou como uma “orgia do

pensamento especulativo” tendo atingido, inclusive, o materialismo na ciência. As

especulações da cibernética e da automação, realizadas nos moldes da metafísica

idealista, teriam conduzido aos “jogos materialistas” ou noções que podem ser

classificas como pertencentes à ficção científica: o modelo computacional do cérebro

e do sistema nervoso. Num contexto diverso, Arendt menciona as reflexões

especulativas que podem levar a hipóteses e mesmo à construção do conhecimento,

como é o caso daquelas que produziram a crise nos fundamentos da ciência

moderna e que foram formuladas por cientistas como Planck, Bohr, Heisenberg,

Schrodinger e Einstein. Este último, ao demarcar os limites entre os enunciados

cognitivos e proposições especulativas afirmou: “o fato mais incompreensível da

natureza é o fato de a natureza ser compreensível” (EINSTEIN apud ARENDT,

2002, p. 331).

As conseqüências do tratamento que Kant atribui ao problema do

conhecimento são contundentes. De um lado, segundo Crampe-Casnabet (1994, p.

35), a filosofia kantiana limita o conhecimento humano ao “de uma fenomenalidade
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objetivamente fundada na necessidade”7. Nesse caso, está negado o propósito do

racionalismo dogmático de se elaborar uma ciência da existência, como a física,

fundada na pura possibilidade como o fazem a matemática e a lógica, ciências

nocionais ou de essências: “o possível se enraíza no real” (CRAMPE-CASNABET,

1994, p. 21). Por outro lado, ainda que não negasse o conhecimento, Kant o

separou do pensamento, reservando ao primeiro a busca pela verdade e, ao

segundo, a busca pelo significado.

O conhecimento se submete ao fenômeno. O mundo se revela à ciência não

como “a coisa em si”, mas como objeto da subjetividade transcendental do

observador. A razão, por outro lado, constitui uma extensão negativa do

entendimento, ela é númeno. Segundo Pascal (2003, p. 85), “os númenos são,

justamente, estes objetos que pensamos para além dos fenômenos”. Desse modo, o

homem é compelido a pensar aquilo que não pode ser conhecido. A razão incita-o a

ultrapassar a experiência. Ela deseja representar o universo como uma totalidade

acabada. No entanto, a crítica kantiana revelou o fracasso da razão especulativa no

julgamento das grandes questões metafísicas como a imortalidade da alma, a

liberdade humana e a existência de Deus. Sua conclusão, de acordo com Pascal

(2003, p. 106) é de que “para além da experiência, nada podemos conhecer: nem a

existência, nem a não-existência”. Tais questões, pertencem ao âmbito da moral ou

da razão prática. Assim, Kant limita a ciência ao conhecimento, enfatizando a

prioridade do senso moral, as ações humanas, sobre os fenômenos.

O referencial da investigação da natureza no século XVIII estava dado pelo

método newtoniano, ao qual se associam os procedimentos da análise e da síntese.

                                                          
7
 De acordo com Porta (2004), Kant corrobora a idéia aristotélica de uma ciência (episteme) universal

e necessária, ou seja, um conhecimento cuja validade não admite exceção e que é fundado em
enunciados logicamente necessários. A negação dos enunciados necessários conduz sempre a uma
contradição.
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Na Óptica, originalmente publicada em 1706, Newton (1996, p. 292) esboça sua

concepção sobre os métodos da composição e da decomposição. Quanto à análise,

Newton escreve na questão 31 da edição de 1730 da Óptica:

Como na matemática, também na filosofia natural a investigação das coisas difíceis pelo
método da análise deve sempre preceder o método da composição. Essa análise consiste em
fazer experiências e observações, em tirar conclusões gerais delas por indução e em não
admitir objeções contra as conclusões exceto aquelas que decorrem das experiências ou de
algumas outras verdades. Pois hipóteses não devem ser consideradas na filosofia
experimental. [...] Por esse modo de análise podemos passar dos compostos aos
ingredientes, e dos movimentos às forças que os produzem; e, em geral, dos efeitos às
causas, e das causas particulares às causas mais gerais, até que o argumento termine na
causa mais geral. (grifos nossos).

Nesse trecho, Holton (1985) identifica a peculiar contribuição de Newton para

o método da filosofia natural ao propor que a análise esteja baseada em

experiências e observações e não circunscrita apenas às idéias claras e ao papel da

intuição, conforme preconizou Descartes. É nesta distinção de pressupostos que o

método hipotético-dedutivo das ciências daria continuidade à visão newtoniana, e

não à visão cartesiana, da análise e síntese.

À análise, segue a descrição que Newton (1996, p. 292) faz da síntese:

[...] e a síntese consiste em admitir as causas descobertas e estabelecidas como princípios,
em explicar por elas os fenômenos que delas procedem e em provar as explicações.

Sobre o posicionamento metodológico de Newton esboçado na Óptica, em

outros trechos de suas obras e em correspondências pessoais, alguns pontos

mereceram destaques e promoveram divergências entre os estudiosos. É o caso da

afirmação “hypotheses non fingo” escrita no Escólio Geral da segunda edição dos

Princípios matemáticos da filosofia natural (Philosophiae Naturalis Principia

Mathematica) de 1713. Ela corrobora o posicionamento sobre “hipóteses não devem

ser consideradas na filosofia experimental” presente na caraterização da análise e

costuma ser traduzida por “não invento hipóteses”. Para Cohen e Westfall (2002) e

seguindo os estudos de Koyré, Newton se posicionava contra o estilo cartesiano e

suas especulações hipotéticas sobre os vórtices de uma matéria invisível girando no
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espaço. Nesse sentido, Newton teria utilizado em diversas ocasiões o verbo inglês

“to feign” (“fingir”, ”inventar”) com uma acepção pejorativa.

Losee (1998) também ressalta a importância de se contextualizar

historicamente a negativa newtoniana sobre a formulação de hipóteses. Para ele,

Newton não admitia a confusão entre “teoria” e “hipótese”, sendo que a primeira

deveria ser empregada “na determinação dos valores de ‘qualidades manifestas’,

aqueles aspectos dos fenômenos que podem medir-se experimentalmente” (LOSEE,

1998, p. 121), ao passo que as hipóteses referem-se às “qualidades ocultas” não

passíveis de medida experimental. Assim, para além da teoria da gravitação e a

descrição que a mesma proveu do movimento dos planetas, das marés e de outros

fenômenos, Newton não teria formulado hipóteses sobre a causa subjacente da

atração gravitacional.

Um exemplo clássico da utilização dos métodos da análise e da síntese por

Newton é a famosa experiência dos prismas descrita na Óptica, quando ele induziu a

teoria da composição da luz solar por raios de diferentes cores com distintas

propriedades refrativas. Mas, Losee (1998) salienta que Newton realizou um “salto

indutivo” importante quando interpretou que sua teoria sobre a luz solar dizia

respeito à própria natureza da luz e não às propriedades particulares dos prismas.

Num procedimento de síntese, ele concluiu que “a passagem da luz de uma dada

cor devia resultar numa deflexão do feixe de um ângulo característico daquela cor

mas não seria dividido em outras cores” (LOSEE, 1998, p 113). Newton realizou

experimentos que confirmaram a sua teoria.

Holton (1985) faz uma associação da concepção newtoniana do uso da

hipótese na filosofia natural com a perspectiva platônica da análise e síntese no

processo dialético. Ambas as abordagens teriam ressaltado a importância de se
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proceder à análise como suporte anterior da síntese e da obtenção de

conhecimentos verdadeiros. Nessa tradição, o termo hipótese se refere a algo posto

(tesis) e suposto ou “posto debaixo” do enunciado (PAVIANI, 2001, p. 95).

No entanto, conforme salienta Paviani (2001, p. 93-94), é preciso diferenciar

os diversos papéis da hipótese na episteme dos gregos, na scientia medieval e na

ciência moderna. Os pensadores gregos e os medievais tendem a assumir os

princípios apenas como ponto de partida:

As hipóteses são vistas como suposições e não como fundamentos. A busca dos princípios
(fundamentos) é tarefa própria da noesis, da contemplação do inteligível. A dianoia [ciência
do raciocínio matemático] tem a função de preparar a noesis, isto é, a “visão” da essência,
ousia. A dialética precisa da atividade dos matemáticos como etapa preparatória para o
desenvolvimento “transcendental” da noesis. Desse modo, o caminho da dialética passa pela
superação das hipóteses.

O processo de análise e síntese como um método generalizado das ciências,

ainda que tenha sido concebido ao longo da história do conhecimento, sobretudo

nos últimos séculos, conduz a dificuldades oriundas da necessidade de se levar em

conta os recortes culturais e estratégias cognoscitivas específicos em que operam

determinadas tradições científicas. Por exemplo, nas ciências físicas e na

astronomia, a observação dos astros celestes como corpos estáveis e com

movimentos previsíveis permitiu um certo consenso quanto à pesquisa, ao passo

que, nas ciências sociais, a proximidade subjetiva do observador com o seu objeto

de estudo, ou seja, o próprio homem, aliado à multiplicidade e complexidade do

mesmo dificultam as analogias procedimentais com as ciências físicas. Conforme

aponta Holton (1985, p. 250), “não nos deve surpreender, se as formas que podem

tomar a análise e a síntese nesses diversos campos de estudos sejam

marcadamente distintas”.

Na obra newtoniana de elaboração da filosofia natural também está presente

uma utilização peculiar do processo de análise e síntese que não se restringe às
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próprias declarações normativas expressas por Newton. Para Losee (1998), Newton

fez uso de um procedimento axiomático nos Principia, pois partiu de axiomas sobre

o movimento formulados a partir de princípios matemáticos. Ainda assim, Losee

ressalta o sentido empírico da mecânica newtoniana visto que as conseqüências

dedutivas do sistema axiomático necessitam ser interpretadas empiricamente.

Numa mesma linha de raciocínio Cohen (2002) aponta o aspecto confuso da

caracterização que Newton faz da análise ao começar sua abordagem do tema com

as palavras “Como na matemática, também na filosofia natural”. Num estudo

centrado nos Principia, Cohen argumenta que a revolução empreendida por Newton

foi, de fato, introduzir a análise matemática no estudo da natureza, separando os

aspectos matemáticos e físicos dos problemas concernentes à filosofia natural.

Desse modo, de acordo com Cohen (2002, p. 171-172):

Newton conseguiu produzir um sistema matemático e princípios matemáticos que puderam
então ser aplicados à filosofia natural, isto é, ao sistema do mundo e a suas regras e dados,
tal como determinados pela experiência.
[...] Newton revelou-se um empirista matemático, a ponto de acreditar que os postulados
fundamentais e os resultados finais da análise matemática baseada nesses postulados [dos
princípios da física do movimento] poderiam ser compatíveis com o mundo real ou externo, tal
como revelado pela experimentação e pela observação crítica ou precisa.

O século XVIII desenvolveu à exaustão as técnicas matemáticas aplicadas ao

estudo da mecânica, aperfeiçoando a análise e chegando a sobrepô-la ao processo

da síntese. Nesse período, a análise ganha a conotação de um “método para

resolver os problemas matemáticos reduzindo-os a equações” (HANKINS, 1988, p.

22). Alguns dos seus praticantes, como Condillac (1714-1780) fará uma crítica à

preferência dos antigos pela síntese. É o caso de Euclides e de Aristóteles que se

propõem à demonstração de princípios supostos a priori. No processo da análise, as

situações físicas tornam-se os problemas algébricos da “mecânica racional”,

garantindo o avanço da ciência. Pois, se um conceito físico costuma ser definido

intuitivamente e inicialmente costuma ser confuso, a partir de sua aplicação ele
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ganha precisão e forma quantitativa. A expressão algébrica do conceito físico se

submete à eficiência e à relativa rapidez com que se aprimoram as técnicas

matemáticas.

“A Newton o que é de Newton”. A síntese que ele operou ao unificar a física

celeste e terrestre revela-se, no campo epistemológico, como uma articulação das

tradições materialista-positivista e formalista-metafísica da filosofia natural

(HOLTON, 1985). Seus precursores remontam a Tales, Pitágoras, Kepler e Galileu.

Para Koyré (2002) e Crampe-Casnabet (1994), a destruição da idéia do cosmo na

ciência é um dos mais importantes significados da síntese newtoniana. Ao universo

finito, submetido às hierarquias qualitativa e ontológica, se contrapõe o conceito de

natureza, ao qual se abdica o poder humano de compreensão da razão última das

coisas, o conhecimento da “coisa em si” de Kant. As causas finais são substituídas

pelas causas eficientes. É nesse aspecto, sobretudo, que Newton, o investigador da

natureza, teria influenciado as reflexões posteriores de Kant sobre o método das

ciências naturais.

No entanto, dada a complexidade e os desdobramentos da investigação

filosófica kantiana, nem sempre o método newtoniano foi seguido à risca. Assim,

podemos encontrar na Teoria do céu e história da natureza, de 1755, uma

argumentação sobre a cosmologia que extrapola a rejeição de Newton à formulação

de hipóteses na filosofia natural. Kant avança com argumentos especulativos e

hipotéticos sobre a física cosmológica, não se circunscrevendo ao modelo de

tratamento matemático dos Principia ou à validação experimental como guia da

investigação. A obra kantiana assume um caráter sincrético das idéias filosóficas do

seu tempo, postulando uma harmonização da teoria gravitacional de Newton com

argumentos cosmológicos cartesianos. Desse modo, Kant constrói explicações
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mecanicistas sobre a cosmogênese, onde Newton (1996, p. 291) limitou-se a

apontar a intervenção divina8, conforme atesta o trecho a seguir citado da questão

31 da Óptica:

Pois convinha a Ele, que as criou [as coisas materiais], ordená-las. E se Ele o fez, não é
filosófico procurar qualquer outra origem do mundo, ou pretender que ele pudesse originar-se
de um caos pelas meras leis da natureza; embora, uma vez formado, ele possa continuar por
essas leis aos longo de muitas eras.

Contra tal perspectiva teológica de Newton, Kant postula a formação do

sistema planetário sem a intervenção divina. Constrói uma hipótese cosmológica de

natureza estritamente mecânica, considerando o espalhamento original da matéria

do universo por todo o espaço, sucedida por aglomerações isoladas produzidas pela

força gravitacional e a conservação do movimento inicial das massas. Enfim, é a

retomada do plenun cartesiano em contraposição ao vacuum originário proposto por

Newton.

Segundo Casini (1995, p. 137), Kant teria incorporado à sua hipótese

cosmológica, num contraste com o mecanicismo cartesiano e de modo a evitar o

pressuposto teológico de Newton, os ideais platônicos de um modelo eterno do

universo “que se desenrola num processo dinâmico sem fim, realizando

progressivamente no tempo e no espaço as infinitas possibilidades presentes no

intelecto divino”. Portanto, Kant foi se distanciando do modelo newtoniano da

filosofia natural durante a elaboração da sua cosmologia, limitando-se à construção

de uma obra especulativa. Ainda assim, a proposta da filosofia natural de Newton

desempenhará um importante papel na obra madura de Kant. Conforme assinala

Casini (1995, p. 141):

                                                          
8
 Ao diferenciar a síntese de Newton da síntese newtoniana que lhe sucedeu e que se caracterizou, a

partir do século XVII, pela visão mecanicista da ciência física, Holton (1985) ressalta que, para
Newton, sua obra representava um empreendimento preliminar de uma síntese maior entre o
conhecimento científico da natureza e aquele exposto nas Escrituras, aos quais ele também dedicou
exaustivos estudos.



72

Os limites dessa abordagem juvenil da ciência newtoniana pesam também sobre as reflexões
posteriores de Kant sobre o método das ciências naturais, embaçando o problema da
distinção entre física e metafísica, já substancialmente resolvido sob seu aspecto metódico
por Newton, e sugerindo ao próprio Kant o trabalho de Sísifo de uma “metafísica da
natureza”.

Enquanto se admite que a ciência possa influenciar uma concepção acerca

do pensamento e da razão e que tais conceitos não estão submetidos apenas à

especulação filosófica, as principais conseqüências dessa atitude são a

historicização da razão e a provisoriedade intrínseca de sua conceituação, em

virtude da natureza mutável da reflexão científica. Assim se sucedeu com as

considerações que atingiram a razão desde o exterior à própria filosofia (BLANCHÉ,

1983), a partir das ciências constituídas: biologia, psicologia genética, antropologia

etc. e, também, internamente, na medida em que o conhecimento científico

representa um desdobramento da filosofia natural, tendo os conceitos subsidiários

de uma estruturação clássica da razão sido corroídos pela matemática e as ciências

contemporâneas: física e química (BACHELARD, 1984a). O referencial newtoniano

e euclidiano de Kant foi sucedido por conceitos einsteinianos e outros oriundos da

microfísica, levando à reformulação das considerações epistemológicas, a partir do

diferenciado contexto epistêmico atual. De acordo com Holton (1985), em relação

aos juízos sintéticos a priori, Einstein se propôs a considerar apenas as livres

convenções do pensamento humano como fundamentais à atitude investigativa na

ciência.

Como alternativa à cisão entre pensamento e ciência, Bachelard (1984a, p. 5)

propõe considerar, a partir da ciência contemporânea, um movimento dialético entre

os pólos do a priori e do a posteriori que na tradição kantiana estão relacionados,

respectivamente, ao que prescinde da experiência sensível e ao que se encontra

vinculado à impressão dos sentidos:
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Pensar cientificamente é colocar-se no campo epistemológico intermediário entre teoria e
prática, entre matemática e experiência. Conhecer cientificamente uma lei natural, é conhecê-
la simultaneamente como fenômeno e como número.

Bachelard (1984a, p. 21) referir-se-á a uma “ciência instrumentada”

caracterizada pela transcendência da observação natural, a partir da supremacia da

“realização” da teoria sobre a realidade: “A teoria é a verdade matemática que ainda

não encontrou a sua realização completa. O cientista deve procurar esta realização

completa”. Tal é o caso do conceito de uma massa negativa9 que propõe ao

cientista, segundo um novo espírito científico, a questão: “por que não?”. Pesar já

não é pensar e pensar já não é pesar, ou não se trata apenas disso, como queria

estritamente o realismo de um Lord Kelvin10.

A índole matematizante da ciência é uma constante no pensamento filosófico

de Bachelard. Para ele, a tradição racionalista da matemática é o legado que,

juntamente com a modernidade da realidade técnica, forjam a legitimidade e o vigor

da cultura científica. Não é o caso de se considerar a matemática como mera

expressão das leis físicas, mas de uma ciência que aspira a realização do valor

                                                          
9
 No ano de 1928 o físico Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) publicou um trabalho com o

propósito de “conciliar” a teoria da relatividade e a mecânica quântica e suas dicotomias expressas
em termos das dualidades luz/matéria e contínuo/discreto. Em conseqüência da tentativa de tornar a
equação de Schrödinger mais simétrica com relação às coordenadas espaciais e temporais e, desse
modo, fazê-la mais compatível com a noção relativista do contínuo espaço-tempo, Dirac interpretou o
espaço vazio ou vácuo como sendo composto de elétrons distribuídos em densidade uniforme e
infinitamente elevada, com a peculiaridade de que esses elétrons possuem carga elétrica e massa
inercial negativas. Dirac postulou, ainda, que os elétrons com carga elétrica e massa inercial
negativas só poderiam ser detectados experimentalmente por processos indiretos. Um deles é a
criação de um par de partículas, elétron e pósitron (partícula com os mesmos valores de carga e
massa inercial do elétron, mas com carga positiva e, portanto, considerado a antipartícula do elétron)
a partir da colisão de um fóton com um segundo elétron inicialmente em repouso. Nesse caso, diz-se
que o fóton produziu um par “partícula-antipartícula” e interpreta-se a criação do pósitron adotando-se
as seguintes premissas: a ausência de uma partícula de carga negativa no vácuo será observada
como a “materialização” de carga positiva de igual valor e a ausência de uma massa negativa no
vácuo eqüivale à criação de uma massa positiva. Em 1932, o físico americano Carl Anderson
analisando o registro de raios cósmicos numa câmara de nuvens, detectou experimentalmente a
existência dos pósitrons. Atualmente procura-se descobrir se as antipartículas produzidas nos
aceleradores de alta-energia possuem massa gravitacional negativa ou positiva, ou seja, se elas são,
respectivamente, repelidas ou atraídas pela massa gravitacional da Terra.
10

 Lord Kelvin ou William Thomson (1824-1907) autor da famosa frase: “Quando você pode medir
aquilo sobre o que está falando e expressá-lo em números, você conhece alguma coisa a respeito”.
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racional das idéias abstratas, o que conduz, no racionalismo, a uma obrigação de

pensar (BACHELARD, 1977, p. 118).

A proposta filosófica de Bachelard (1984a, p. 37) supõe uma dispersão de

apreensão do perfil epistemológico de um conceito, partindo do realismo (em geral,

de caráter obstrutivo) ao racionalismo dialetizante que opera por divergências

conceituais: “o númeno explica o fenômeno contradizendo-o. Pode explicar-se o

fenômeno com leis numenais que não são leis do fenômeno”. A filosofia

bachelardiana se advoga como atividade construtiva, na medida em que a

apreciação da polêmica é um caminho necessário para a constituição da verdade.

No entanto, não é um racionalismo arquitetônico do tipo kantiano. Segundo Blanché

(1983, p. 140):

[...] uma filosofia que, longe de repousar na imutável perfeição dos seus princípios, trabalha
sem cessar para os pôr a funcionar, os qualificar para uso e fazê-los sofrer as revisões e as
adaptações que são sugeridas por este exercício permanente e cada vez mais desenvolvido.

Por outro lado, se trata de um “panpitagorismo” em que o papel fundamental

do átomo parece ser o de fazer o cientista estudar matemática (BACHELARD,

1984a, p. 23). O formal organiza o real como na tabela de Mendeleiev e provê a

compreensão da substância como uma realização química pela síntese (e não pela

análise) e segundo a coerência dos princípios externos e racionais. É uma

apologética da visão racionalista da microfísica contraposta às imagens primeiras.

Visões que se configuram a partir dessas imagens para, então, negá-las.

À perspectiva do mecanicismo associada com a fisiologia cartesiana, assim

como à medicina do século XVIII e ao atomismo, com seus modelos e metáforas

mecânicas, Bachelard contrapõe o rigor da mecânica racional e o poder da análise

algébrica aplicada aos problemas físicos. Assim, uma alavanca não pode ser vista

cientificamente como mero mecanismo. Enquanto aplicação de princípios mecânicos

fundamentais, “a alavanca é um teorema” (BACHELARD, 1977, p. 205). Do mesmo
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modo, é um equívoco se ater à imagem mecanicista do átomo como um sistema

planetário. A organização e a expressão dessa imagem em forma matemática

constituem os aspectos verdadeiramente relevantes do átomo de Bohr. Nesse

sentido, ele não é um “átomo planetário” como o quer a vulgarização científica. De

maneira complementar, podemos concluir que a matemática não é mera linguagem

da ciência, mas a própria modalidade de organização do pensamento científico,

segundo postula Bachelard.

A filosofia bachelardiana pressupõe a perspectiva de uma generalização

dialética da ciência como “envolvimento daquilo que se nega” (BACHELARD, 1984a,

p. 83). Por exemplo, a microfísica envolve a física clássica enquanto uma ciência

não-newtoniana. Por outro lado, “a física clássica é uma não-física particular

correspondente ao valor zero atribuído a constante de Planck, h”11 (BACHELARD,

1984a, p. 83). Do mesmo modo, o átomo é um ultra-objeto na medida em que ele é

uma não-imagem depurada a partir da imagem do átomo de Bohr como um sistema

planetário.

A generalização dialética não implica, no entanto, na possibilidade da

passagem da física newtoniana à relatividade ou à microfísica, teorias que

configuram uma física não-newtoniana. Não é questão de aperfeiçoamentos teóricos

ou experimentais, mas de uma “indução transcendente” (e não amplificante) que

demanda conhecimentos inéditos. Uma vez dentro do novo referencial conceitual, é

possível, por redução, reconsiderar os conhecimentos prévios.

Bachelard propõe, ainda, considerar a razão instruída pela ciência e

estruturadora das percepções imediatas. No seu ponto de vista filosófico, a

                                                          
11

 A constante de Planck, ou “quantum de ação”, h, que relaciona a energia, E, do fóton com a sua
freqüência, ν, e expressa por E = hν, foi citada por Planck (1993) como valendo, no sistema CGS,
6,55 X 10-27 erg.s. Atualmente, seu valor, no sistema internacional de medidas, SI, é de 6,626 X 10-34

J.s.
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experiência primeira constitui um obstáculo epistemológico a ser superado, assim

como imagens, metáforas e analogias que mantêm o pensamento refém das

exigências de uma “esteriotipia de origem afetiva” (BACHELARD, 1996, p. 60) como

teria acontecido com o obstáculo da alquimia e suas fantasias sobre a matéria. O

espírito científico, ao contrário, se consolida na luta contra o empirismo imediato e

por meio de uma curiosidade tenaz que não exige satisfação imediata. A cada

insatisfação propiciada pelo fenômeno à teoria, surge um novo problema a ser

resolvido.

Em referência ao aspecto pitoresco de um pensamento de variedades12,

Bachelard critica as demonstrações públicas sobre os fenômenos elétricos do século

XVIII. Esses “espetáculos de curiosidade” não produziriam, junto aos espectadores,

a necessidade de articulações teóricas mais consistentes. São atividades divertidas,

mas não instrutivas. Em oposição às mesmas, Bachelard (1996, p. 50) faz uma

sugestão de pedagogia científica: “É indispensável que o professor passe

continuamente da mesa de experiências para a lousa, a fim de extrair o mais

depressa possível o abstrato do concreto” (grifo nosso).

A tônica do pensamento epistemológico bachelardiano é de uma abertura

discursiva do conhecimento científico em contraposição à mera opinão (doxa), ao

apego às imagens primeiras e aos dados imediatos da experiência. Não há uma

imagem-reflexo do real que possa ser vislumbrada pelo cientista. A ciência funda-se

                                                          
12

 Em oposição ao pensamento de variedades considerado por Bachelard (1996) “pré-científico”,
estaria o procedimento verdadeiramente científico de procurar a variação de um fenômeno particular,
ou seja, agir sistematicamente na objetivação de suas variáveis visando à compreensão conceitual e
à preparação da matematização da experiência. A busca pelo essencial se contrapõe ao pitoresco e
ao empirismo colorido típicos, segundo Bachelard, das demonstrações científicas do século XVIII.
Nesse sentido, ciência e a rêverie (devaneio), esta última presente nos mitos e na imaginação
poética, se oporiam, pois a “multiplicidade semântica não é afirmação da possibilidade de variação do
sentido, variação buscada pela ciência, mas da possibilidade de variedade” (FELICIO, 1994, p. 20).
Um exemplo dessa variedade de significados encontra-se no elemento “fogo” considerado um
“feiticeiro do pensamento encantado”. Desde modo, Bachelard elaborará uma psicanálise do fogo,
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no erro e, dialeticamente, deve superá-lo, retificá-lo, segundo negações sucessivas

do conhecimento a priori e de reconstruções a posteriori do mesmo.

Bachelard não defende uma atitude realista e, tampouco, o subjetivismo. Para

ele, a ciência é um constante esforço de dessubjetivização (FELICIO, 1994), a partir

de uma dúvida formulada de modo discursivo (dis-currere) e que, portanto,

pressupõe mediações. A objetividade científica é racional e social e não apenas

lógica e formal, pois se submete ao controle de uma comunidade de atores

científicos.

A ciência é um estado de inacabamento, de aproximações sucessivas e

temporárias da verdade realizadas ad infinitum. Eis o fundamento do racionalismo

aberto de Bachelard (1984b, p. 95):

É, portanto, na encruzilhada dos caminhos que o epistemólogo deve colocar-se: entre o
realismo e o racionalismo. É aí que ele pode apreender o novo dinamismo dessas filosofias
contrárias, o duplo movimento pelo qual a ciência simplifica o real e complica a razão.

Uma metáfora filosófico-literária do inacabamento bachelardiano da ciência

pode ser encontrada no romance policial Crimes Imperceptíveis do escritor e

matemático argentino Guillermo Martínez. Nele, o autor, por intermédio de uma

personagem que é professor de matemática, se refere à metáfora formulada por

Nicolau de Cusa13 sobre a verdade como uma circunferência que pode ser

aproximada por uma sucessão de polígonos inscritos com um número crescente de

lados. Martínez (2004, p. 156) considera essa metáfora sobre a verdade um tanto

otimista pois permite uma intuição da sua figura final. Como alternativa, ele propõe

                                                                                                                                                                                    

assim como dos outros elementos: terra, água e ar. A multiplicidade semântica também estaria
presente nos símbolos da alquimia, conforme apontou Laszlo (1997). Vide nota 7, cap. 5, p. 188-189.
13

 Para a filosofia da douta ignorância (“saber que não se sabe”) de Nicolau de Cusa (1401-1464), em
virtude do homem se aproximar da verdade por graus sucessivos e finitos de conhecimento, ele
nunca irá atingi-la, uma vez que a verdade é o ser em grau infinito, ou seja, é Deus. Na descrição de
Abbagnano (2000, p. 61) acerca do pensamento de Nicolau de Cusa, “entre o conhecimento humano
e a verdade existe a mesma relação que entre os polígonos inscritos ou circunscritos e a
circunferência: multiplicando indefinidamente os lados destes polígonos, estes aproximar-se-ão
indefinidamente da circunferência, com a qual, porém, jamais se identificação”.
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interpretar a verdade como uma figura fractal, toda irregular e repleta de saliências e

reentrâncias:

Quando você tenta aqui repetir o mecanismo de aproximação por polígonos, encontramos o
paradoxo de Mandelbrot. A borda é sempre esquiva, fragmenta-se a cada nova tentativa
formando mais saliências e reentrâncias, e a série de polígonos não converge em direção a
nenhum limite. A verdade também não poderia ser reduzida a uma série de aproximações
humanas.

É no contexto da ironia autocrítica e do pensamento dialético de Bachelard

que devem ser interpretadas duas observações do filósofo. Em A formação do

espírito científico, Bachelard (1996, p. 48) escreveu:

Uma ciência que aceita as imagens é, mais que qualquer outra coisa, vítima das metáforas.
Por isso, o espírito científico deve lutar sempre contra as imagens, contra as analogias, contra
as metáforas.

Em A psicanálise do fogo Bachelard (1999, p. 5-6) reconhece, por outro lado,

a persistência das “experiências primeiras”14 na ciência contemporânea:

[...] o devaneio não cessa de retomar os temas primitivos, não cessa de trabalhar com uma
alma primitiva, a despeito do pensamento elaborado, contra a própria instrução das
experiências científicas.

Assim, o devaneio (rêverie) e a ciência seriam, na concepção bachelardiana,

opostos complementares no panorama contemporâneo do pensamento. A

coexistência da rêverie e ciência pressupõe a atitude, por parte do cientista, de uma

“ironia autocrítica” uma vez que “retomar o pensamento científico é recuperar o

esforço discursivo graças a um trabalho de retificação dos preconceitos e dos

hábitos que são as intuições primeiras” (FELICIO, 1994, p. 20).

O contraponto epistemológico entre Kant e Bachelard tem suas implicações

para a educação científica.

                                                          
14

 De acordo com Felicio (1994, p. 13), o racionalismo experimental de Bachelard propõe uma ruptura
entre o sensível e o conhecimento científico, preconizando uma retificação do realismo imediato a
priori por uma investigação hipotética a posteriori:

A “experiência primeira” se refere à primeira objetividade, isto é, ao contato e ao contrato imediato e espontâneo que
o espírito estabelece com o objeto. Bachelard visa explicitamente recusar o conhecimento sensível, que é carregado
de projeções individuais.
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A agudez da atitude racionalista bachelardiana tende a enfatizar as rupturas

entre o pensamento formalizado e as “experiências primeiras”, entre a imagem e o

conceito. Para Wunenburger (2003), o posicionamento epistemológico inicial de

Bachelard esteve marcado pelas influências do positivismo e a relação que esse

movimento estabeleceu entre o progresso racional e a progressiva abstração

científica. No entanto, ainda segundo Wunenburger (2003, p. 278), a epistemologia

bachelardiana se reconfigura no contato com as mudanças do entrelaçamento da

nova racionalidade científica e o imaginário:

[...] a investigação de novos objetos obriga a ciência a abandonar o absoluto de uma lógica
identitária e a aceitar uma pluralidade de lógicas para desvendar os enigmas do mundo.
Razão e imaginação já não se opõem tão radicalmente porque ambas evoluem por dialética
negativa, por contradição e polaridade, por não-dissociação do sujeito e da natureza.

Por outro lado, Bachelard irá elaborar, de acordo com Wunenburger (2003),

um projeto de racionalização do imaginário. Um marco desse período de

transformações no pensamento bachelardiano é o livro A psicanálise do fogo

publicado em 1938, no qual Bachelard (1999, p. 2) escreve:

Os eixos da poesia e da ciência são a princípio inversos. Tudo o que a filosofia pode esperar
é tornar a poesia e a ciência complementares, uni-las como dois contrários bem-feitos. É
preciso, portanto, opor ao espírito poético expansivo o espírito científico taciturno, para o qual
a antipatia prévia é uma saudável precaução. (grifo nosso).

A postura kantiana parece ser, a sua vez, uma reafirmação do caráter positivo

do pensamento científico e uma atitude de delimitação da ciência como

conhecimento pela evidência dos sentidos, ainda que a subjetividade transcendental

pressuponha o fenômeno como interpretação da experiência pelas formas a priori do

entendimento condicionadas pelo intelecto humano.

A proposta de Bachelard para se evitar os efeitos negativos das perspectivas

epistemológicas polarizadas consiste na adoção de uma atitude de apreciação

dispersa acerca dos conceitos científicos, segundo os perfis epistemológicos dos

mesmos. Como adaptação dessa idéia, não se pretende expor perspectivas
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divergentes sobre o pensamento científico com a intenção de que o confronto das

mesmas conduza, de modo automático, a uma síntese privilegiada15. Deseja-se,

senão, fazer emergir o aspecto complexo e multifacetado da ciência e do esforço

empreendido em sua recriação por cada um que se predisponha a compreendê-la.

Um ideal gnoseológico coerente com o princípio epistemológico elaborado por Ceruti

(1995, p. 67), segundo o qual:

Não existe um metaponto de vista em relação ao qual se possam julgar e homogeneizar as
diferenças existentes entre os pontos de vista, e muito menos as suas contraposições. Estas
diferenças e estas contraposições são irredutivelmente constitutivas dos domínios cognitivos
dos pontos de vista dados, embora permaneça a exigência de uma coordenação dos pontos
de vista, num discurso que renuncie aos atributos de absoluto e de neutralidade para se
arrogar os de historicidade e de construtividade.

Assim, as advertências bachelardianas acerca do caráter abstrato da ciência

em complementação dialética com as “experiências primeiras” e a distinção kantiana

entre pensamento e conhecimento confluem para a tônica da necessidade de

integrar, na educação científica, o conhecer ao ato de pensar, possibilidade de

apreensão conceitual significativa do saber e atividade pedagógica essencial para a

o fortalecimento da cultura científica na educação.

II

O surgimento da Ciência Moderna e, especialmente, da física é caracterizado,

juntamente com o apelo aos experimentos construídos artificialmente e destinados a

                                                          
15

 Sobre as possibilidades da epistemologia, Ziman (1996, p. 247) assim se manifestou:
A epistemologia – a avaliação do conhecimento organizado – é uma técnica adquirida por experiência, tanto de
disciplinas específicas quanto da própria vida. Lemos nosso Popper e nosso Kuhn, nosso Merton e nosso Polanyi,
não em busca de regras, leis, fórmulas e provas, mas de máximas, idéias e compreensão. Também nos voltamos
para os próprios criadores – para Newton e Faraday, Poincaré e Einstein, Darwin e Pasteur, Freud e Jung, Durkheim
e Piaget para redescobrir o significado de suas contribuições para o mundo que ajudaram a criar.
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confirmar ou desmentir teorias, pelo procedimento da matematização do

conhecimento sobre a natureza (ROSSI, 2001).

Uma vez que a ciência se desenvolveu em estreita articulação com uma

organização matematizada de seus princípios e métodos, a caracterização do

pensamento e do conhecimento científicos é indeslindável da compreensão sobre o

engendramento da ciência pela matemática e das referências culturais desse

desdobramento histórico do saber científico.

Para o naturalismo piagetiano16, a concordância da realidade física com a

matemática constitui evento tanto epistemológico como biológico, visto que o

conhecimento experimental só é possível mediante a extensão da estrutura lógica-

matemática, interna ao sujeito epistêmico, a toda a organização do universo. De

acordo com Piaget (2000, p. 382):

Dizer que o conhecimento físico é a assimilação do real às estruturas lógico-matemáticas é
com efeito afirmar, [...] que a organização própria do sujeito e de todo ser vivo é condição das
trocas com o meio, das trocas cognoscitivas [...] A este respeito, as “formas” conceituais e
operatórias aparecem, ainda uma vez, como o prolongamento das “formas” orgânicas.

Diferentemente da perspectiva kantiana, Piaget não pressupõe que o

conhecimento esteja predeterminado nas estruturas internas do sujeito ou, ainda, no

objeto. Ele também rejeita as intuições a priori baseadas em “harmonias

preestabelecidas”. As estruturas lógico-matemáticas evoluem de modo a substituir,

no nível da representação, os comportamentos hereditários que caracterizam as

condutas sensório-motoras, segundo um equilíbrio dinâmico17 que Piaget (apud

INHELDER, GARCIA, VONÈCHE, 1978, p. 31) considera majorante:

[...] o progresso dos conhecimentos não é devido nem a programação hereditária inata nem a
um amontoado de experiências empíricas, mas é o resultado de uma auto-regulação, que nós

                                                          
16

 Piaget (1983, p. 5) defende “uma epistemologia genética que é naturalista sem ser positivista, que
coloca em evidência a atividade do sujeito sem ser idealista, que se apoia igualmente no objeto ao
mesmo tempo que o considera um limite (portanto, existindo independentemente de nós mas sem ser
completamente alcançado) e que, sobretudo, vê no conhecimento uma construção contínua”.
17

 Ou, ainda segundo Piaget (2000, p. 386); “por meio da equilibração entre a assimilação dos
conteúdos aos quadros [lógico-matemáticos] e a acomodação diferenciadora dos quadros aos
conteúdos”.
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podemos designar como equilibração. Ora esta equilibração não conduz ao estágio anterior
em caso de perturbação, mas conduz em geral, a um estado melhor em relação àquele de
que se partir, que o mecanismo auto-regulador permitiu melhorar.

Piaget pressupõe, ainda, uma realidade matematizável e, a fortiori,

logicizável. Nesse quadro, ele incluiu os fenômenos biológicos e as noções vitalistas

e finalistas compatíveis com os modelos cibernéticos que reinterpretaram

matematicamente a finalidade dos organismos vivos. No entanto, a biologia segue

não dedutiva enquanto processo de evolução histórica dos seres vivos,

simultaneamente, determinista e aleatório.

Zimam (1996), por outro lado, mantém um posicionamento acerca da

matematização da ciência, a partir de estudo de casos. De acordo com ele, em

áreas como a química, a biologia, a geologia etc. se pode falar da relação de

aplicação da matemática caracterizada pela operacionalização e quantificação dos

conceitos científicos e com uma nítida distinção entre os elementos da teoria como,

por exemplo, proteínas, código genético, sedimentação etc. e as técnicas

matemáticas empregadas na manipulação desses conceitos fundamentais.

Como exemplo da utilização da matemática na química, Ziman (1996) se

refere à propriedade algébrica da aditividade comutativa que pode ser associada aos

símbolos que representam massas padronizadas de várias espécies químicas. Ou

seja, uma equação química que expressa a produção de hidrogênio a partir de zinco

e ácido sulfúrico18 não é um mero registro observacional da reação química, mas

permite relacionar as proporções precisas dos reagentes para a produção de

quantidades específicas dos produtos, não importando a ordem de combinação dos

reagentes; nesse caso, o zinco adicionado ao ácido, ou este último derramado sobre

o metal. A partir da lei química da conservação da massa, os símbolos de uma

                                                          
18

 Ou seja: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2.
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equação química se submetem aos axiomas algébricos de uma matemática

apropriada, a partir de “relações que de fato existem entre várias categorias que

ocorrem naturalmente” (ZIMAN, 1996, p. 218) e produzem hipóteses passíveis de

verificação experimental.

No caso da física, de acordo com Lévy-Leblond (1986), prevalece uma

relação de constituição com a matemática, pois esta última encontra-se interiorizada

na formulação dos conceitos físicos. Tal é o caso, por exemplo, da idéia de

velocidade que não pode ser devidamente pensada sem a intervenção da noção de

derivada. Uma perspectiva que corrobora o pensamento de Bachelard (apud LÉVY-

LEBLOND, 1972, p. 79): “O físico pensa a experiência com este pensamento

matemático ”.

Ziman (1996) enfatiza o caráter tautológico da relação entre física e

matemática na medida em que o físico circunscreve seu estudo aos fenômenos e

circunstâncias passíveis de serem matematizados. Assim, por definição, conforme

Ziman (1996, p. 47), a física seria “a ciência dedicada à descoberta, ao

desenvolvimento e ao refinamento dos aspectos da realidade adequados à análise

matemática”.

Lévy-Leblond, por sua vez, não admite uma redução estrita da física à

matemática. Fosse assim e não se constatariam as diversas tentativas de uma

abordagem mais intuitiva do conhecimento físico, seja na sua divulgação ou no

âmbito da pesquisa. Enquanto a formalização se presta à eficácia no tratamento dos

problemas e no processo de treinamento das novas gerações de cientistas, Lévy-

Leblond (2004, p. 27) defende a instância das imagens e palavras como gênese das

idéias físicas, e não uma física que se restringe a encarnar o esqueleto matemático,

visto que “é impossível compreender o que não se diz”.
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No que se refere ao contexto da criação científica, Ziman (1996) concorda

com Lévy-Leblond, exemplificando com o modelo do átomo como sistema planetário

de Rutherford e Bohr. Nele está subentendida uma familiaridade com sistemas

astronômicos semelhantes, de modo que a física pressupõe mais que o domínio das

técnicas matemáticas de resolução de equações. Ela implica um entendimento

experiencial e intuitivo. De acordo com Ziman (1996, p. 40):

Excluir tais elementos pela axiomatização do modelo antes da aplicação deste seria estéril,
pois assim se perderia a ocasião de descobrir as idéias sobre o explicandum para o qual a
hipótese foi proposta.

Tal perspectiva do fazer científico se articula com a noção da natureza tácita

do conhecimento humano tal como concebida por Polanyi (1983). De acordo com

ele, “sabemos mais do que podemos relatar” (POLANYI, 1983, p. 4)19. E, como a

operação do pensamento inclui uma dimensão tácita, o ideal da eliminação de todos

os elementos pessoais do conhecimento, conforme queria a tradição moderna,

conduziria à impossibilidade do ato de conhecer. Polanyi propõe uma superação da

disjunção entre sujeito e objeto, a favor da idéia de um conhecimento pessoal que,

embora seja elaboração do sujeito, não se circunscreve à sua subjetividade, pois

pressupõe uma intenção de universalidade e um contato com a realidade como

condição fiduciária de objetividade (SAIANI, 2003).

De modo a relativizar a idealização formalista do papel da matemática na

física, impõe-se o reconhecimento do poliformismo matemático como uma

característica da multiplicidade expressiva de leis e conceitos (LÉVY-LEBLOND,

1972). Para retomar o caso da velocidade, acrescenta-se à sua formulação

diferencial, a concepção galileana do movimento retilíneo uniforme expressa

geometricamente como espaços iguais percorridos em tempos iguais ou a

                                                          
19

 No original, em inglês: “we can know more than we can tell”.
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articulação da velocidade constante, v, segundo uma dependência temporal linear

da distância percorrida, d, ou seja: d(t) = vt, onde t representa o tempo. Nesses

casos, a equivalência matemática entre os diversos enunciados não implica a

unicidade do sentido físico das leis correspondentes. De fato, o conteúdo da física

também expressa o seu contexto de produção, ou seja, está circunscrito ao acordo

conceitual e ao quadro histórico e cultural dominante num determinado momento do

fazer científico. Os diversos enunciados subsistem, articulando-se com formulações

passadas e futuras com as quais mantêm concomitância, como parte do processo

dinâmico, permanentemente incompleto e metamórfico da produção da ciência.

Juntamente com o polimorfismo matemático das leis físicas há, ainda, os

casos de uma plurivalência física dos objetos matemáticos (LÉVY-LEBLOND, 1972).

Ou seja, as analogias matemáticas que se podem estabelecer entre diversas

situações físicas e, como conseqüência, a construção de conceitos comuns a

domínios distintos. É o caso da idéia física de ressonância que desempenha um

importante papel no tratamento dos fenômenos oscilatórios em áreas diversas como

a mecânica e a eletricidade, para citar algumas. A matematização específica, nesses

casos, é a abordagem segundo equações diferenciais lineares com coeficientes

constantes aplicadas ao modelo mecânico do oscilador harmônico e dos circuitos

elétricos 20.

                                                          
20

 A título de exemplificação, se considera uma comparação entre oscilações mecânicas e elétricas.
Para um sistema mecânico como o de uma massa m sujeita a uma força restauradora F = -kx, onde k
é uma constante e x o deslocamento produzido pela força em relação à posição de equilíbrio do
sistema e, considerando a massa também submetida a uma segunda força de amortecimento,
F’ = -κv, com κ como uma constante de amortecimento devido à viscosidade do meio e v a
velocidade da massa m. A evolução temporal do sistema é descrita pela seguinte equação diferencial:
md2x/dt2 + κdx/dt + kx = 0. Comparando com o caso mais simples de uma oscilação mecânica livre,
cuja descrição se dá pela equação diferencial: md2x/dt2 + kx = 0 e com freqüência angular de
oscilação desse sistema (chamada de “natural”) dada por ζo = (k/m)1/2, é possível obtermos a
freqüência angular do sistema amortecido: ζ = (ζo

2 - χ
2)1/2 com χ = κ/2m. Retornando ao caso do

sistema amortecido e com oscilação forçada, é possível concluir que a freqüência angular do mesmo,
ζf, será máxima quando obedecida a condição de ressonância: ζf = ζo. Por outro lado, a equação
diferencial que rege um circuito elétrico do tipo RCL (C é a capacitância, R é a resistência e L, a auto-
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Feynman (1989) também observou as características do polimorfismo

matemático das leis físicas e da plurivalência no tratamento matemático comum de

conceitos físicos distintos. Frente a tal especificidade, ele argumentou sobre a

necessidade da matemática na física, não como um meio de linguagem21, segundo

enfatizou Galileu22, mas como poderoso instrumento de raciocínio, ao possibilitar o

estabelecimento de relações entre os enunciados científicos: “a matemática é,

assim, uma maneira de passar de um conjunto de enunciados para outro”

(FEYNMAN, 1989, p. 59).

Contudo, não se pode apontar para um conjunto de enunciados tentando

caracterizá-lo como o mais fundamental. Ao contrário, o conhecimento científico, e

mesmo o matemático, apresentam um caráter de redundância ao possibilitar um

trânsito não estritamente dedutivo entre porções isoladas de informação. Como parte

de sua argumentação, Feynman recorre à relação entre a natureza radial da força

gravitacional e a igualdade das áreas que são varridas em intervalos de tempos

iguais por planetas que orbitam em torno do Sol. Esse argumento foi demonstrado

por Newton nos Principia23.

                                                                                                                                                                                    

indutância) deixado oscilar livremente logo após ter sido carregado o condensador, é análoga àquela
do sistema mecânico amortecido, desde que sejam estabelecidas as seguintes correspondências:
L ↔ m, R ↔ κ, 1/C  ↔ k. Esse fato leva à obtenção de uma expressão para a freqüência angular, ζ,
da oscilação da corrente, I, no circuito: ζ = [(1/LC) – R2/(4L2)]1/2. Quando o circuito RLC é submetido a
uma fem externa oscilante, V(t), conclui-se, também, que a condição de ressonância, situação em
que V e I oscilam em fase e coincidindo suas amplitudes máximas, é obtida para ζ = ζo. Nesse caso,
ζo é igual a (1/LC)1/2.
21

 Ainda que, como meio de linguagem, a matemática possibilite uma comunicação intersubjetiva
precisa na ciência (ZIMAN, 1996).
22

 É celebre a afirmação de Galileu Galileu (1978, p. 119) em seu livro Il Saggiatore (O Ensaiador)
publicado originalmente 1623:

A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o
universo), que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está
escrito. Ele está escrito em linguagem matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras
geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras; sem ele nós vagamos perdidos
dentro de um obscuro labirinto.

23
 Cf. proposição I, teorema I da seção I do livro I dos Principia, “O movimento dos Corpos”:

As áreas que os corpos que giram descrevem por meio de raios traçados até um centro de força imóvel de fato
situam-se nos mesmos planos imóveis, e são proporcionais aos tempos nos quais elas são descritas. (NEWTON,
1990, p. 49).
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No caso da análise de um sistema com várias partículas em atração

recíproca, é preferível considerar a lei da força gravitacional entre elas atuando

radialmente, visto que já não se pode adotar uma trajetória elíptica para as

partículas. Por outro lado, ao se considerar as inúmeras estrelas e planetas da

Galáxia, é melhor a adoção da lei das áreas iguais varridas em intervalos de tempos

iguais. Por esse caminho, se é levado à lei de conservação do momento angular. Ela

explica a velocidade crescente das estrelas que orbitam cada vez mais próximas do

centro da Galáxia.

Pode-se, ainda, generalizar a lei de conservação do momento angular para

outras situações físicas que não envolvem considerações astronômicas ou

gravitacionais. O mesmo não deve ser feito com um teorema matemático que tem

sua validade restrita às condições de sua demonstração. Esse é o ponto

fundamental da argumentação de Feynman contra a axiomatização da física e que é

ilustrado pela generalização da lei de conservação do momento angular. A

prerrogativa de se axiomatizar a física implicaria considerar a conservação do

momento angular restrita ao caso gravitacional. No entanto, sua validade se estende

a vastos domínios da natureza, desde o macrocosmos à mecânica quântica.

Enquanto um conhecimento incompleto da natureza, a física não permite a

formulação de um conjunto fundamental e unívoco de axiomas. A validade das

conjecturas dos teoremas físicos, a partir de algumas leis conhecidas, não pode ser

demonstrada. Em virtude disso, Feynmam (1989, p. 71) afirmou que “os físicos

fazem matemática babilônica24 e não conferem demasiada importância ao raciocínio

rigoroso a partir de axiomas físicos”.

                                                          
24

 Essa observação de Feynman permite problematizar a depreciação que tem sofrido a tradição
babilônica da matemática em favor da idéia do “milagre grego”. De acordo com Joseph (1994) os
seguintes pontos são levantados contra o conhecimento matemático dos babilônios: inexistência de
regras gerais; ausência de provas; falta de abstração; incapacidade em distinguir entre conhecimento
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Einstein (1985, p. 230) também considerou as distinções entre a matemática

axiomática e o conhecimento científico, formulando sua posição epistemológica em

termos de uma disjunção entre o conteúdo lógico-formal da matemática e o caráter

intuitivo da experiência: “Até onde as proposições da matemática se referem à

realidade, elas não são certas: e até onde são certas, elas não se referem à

realidade”.

Baseando-se numa geometria axiomática, na qual os conceitos de “linha” ou

“ponto” são concebidos como abstrações da mente humana, não se pode fazer

assertivas acerca do comportamento real dos corpos rígidos, senão, pela inclusão

de uma outra premissa, a saber: que os corpos rígidos são homólogos aos corpos

da geometria euclidiana tridimensional. Uma geometria assim induzida da

experiência torna-se um tipo de ciência natural. Sem essa passagem do lógico-

formal à contingência do real, não teria sido possível a formulação da teoria da

relatividade, conforme alega Einstein.

Por outro lado, a geometria associada à teoria da relatividade mostrou-se um

sistema conceitual não diretamente passível de visualização, estabelecendo

conexões mentais das experiências sensoriais reais ou imaginárias (EINSTEIN,

1985, p. 241).

                                                                                                                                                                                    

exato e resultados aproximados (por exemplo, a estimativa babilônica da raiz quadrada de 2 como
sendo 1,41421297 - de acordo com os registros encontrados em placas de argila datadas do período
do antigo império babilônico, entre 1900 e 1600 a.C. - e a “superioridade” da dedução grega da
irracionalidade da raiz quadrada de 2); ausência da delimitação de um campo de estudos que possa
ser associado propriamente à matemática. Joseph levanta contra-argumentos para cada uma dessas
afirmações, procurando questionar o emprego de concepções contemporâneas sobre a matemática à
atividade dos babilônios. Com respeito à identificação entre a matemática grega e a atual, Joseph
denuncia a visão eurocêntrica que procura associar a cultura européia ao legado cultural grego e
portanto, enaltecendo sistematicamente os feitos da Grécia. Outro ponto enfatizado por Joseph diz
respeito à relevância do entrecruzamento cultural dos gregos e babilônios no período clássico (600 a
300 a.C.), bem como no período helenista (300 a.C. à 400 d.C.). Nesse segundo período, ocorreu
uma forte interação entre a tradição do conhecimento empírico e da álgebra dos babilônios e egípcios
com a tradição geométrica e anti-empírica da matemática grega. Desse modo, seria enganoso, de
acordo com Joseph, se referir aos matemáticos alexandrinos como sendo gregos, exceto em
referência à tradição cultural e intelectual da Grécia, bem como à utilização da língua grega como
meio de educação e de escrita em Alexandria, cidade estabelecida no Egito em 332 a. C..
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À parte as discussões sobre a natureza não axiomática da física, persistiu ao

longo da história da ciência, sobretudo, do século XIX à atualidade, o ideal da

unificação teórica como uma das themata (plural de thema - origem grega do termo

tema) ou imaginação temática na ciência. Holton (1998, p. 75) caracterizou o termo

como “[...] profundas convicções acerca da natureza, sobre as quais assentam,

ainda, quer a proposta, quer a aceitação das mais poderosas teorias científicas”.

Baeyer (1994) se referiu a outras themata científicas: busca de simetria, a

concepção discreta da matéria em contraste com a percepção contínua do mundo, a

idéia de conservação de algumas quantidades físicas, o valor atribuído à

generalidade e à simplificação etc.

Planck (1993), por exemplo, expressou sua confiança na constituição de uma

visão unificada das leis físicas. Para ele, a evolução da física teórica deveria se

encaminhar para uma articulação das diversas áreas como a mecânica, o

eletromagnetismo e a termodinâmica.

De fato, uma unificação da mecânica e do eletromagnetismo, segundo o

principio da relatividade, levou à introdução da velocidade da luz no vácuo absoluto

como uma nova constante universal originalmente estranha à mecânica clássica. Por

outro lado, a característica de irreversibilidade dos fenômenos térmicos constituiu

uma dificuldade para o processo de unificação teórica da física. Nem por isso Planck

deixou de acreditar na possibilidade de articulação entre a teoria do calor e da

radiação térmica, levando a uma teoria física completamente unificada no futuro. Se

as teorias do passado se sobrepunham, relevando aspectos supérfluos, existiria um

momento em que nenhum elemento teórico poderia ser omitido sem prejuízo do todo

e da compreensão dos fatos observados.
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Feynman (1989, p. 64-65) também considerou a possibilidade de que, no

futuro, a física possa ser axiomatizada, desde que sejam conhecidas todas as leis.

Nesse momento, de acordo com ele: “[...] talvez possamos partir de alguns axiomas,

que alguém certamente escolherá de modo a que tudo o resto possa ser deduzido a

partir deles”.

A idéia da constituição de uma visão unificada dos princípios físicos

representa para Planck (1993, p. 24) uma autonomia da ciência com relação ao

antropomorfismo de seus elementos ou seja “não a completa adaptação de nossas

idéias às nossas percepções, mas – a completa liberação da descrição física com

relação à individualidade dos intelectos separados”. Uma exemplificação desse

processo foi o estabelecimento do princípio de conservação de energia25 para além

de sua enunciação geral por Mayer, Joule e Helmholtz26.

Ainda em corroboração à perspectiva de Feynman sobre a “física babilônica”,

Price (1976) se referiu ao caldeamento das culturas grega e babilônica na produção

de uma das maiores obras sobre astronomia de todos os tempos: o Almagesto,

escrito por Claudius Ptolomaeus no período helenista e dos babilônios selêucidas,

por volta do ano 140. Para Price, o grande mérito da astronomia planetária de

Ptolomeu foi o de conciliar os modelos qualitativos e pictóricos da tradição grega

com as operações quantitativas e numéricas babilônicas.

O usufruto do episódio grego-babilônico não cessou suas oportunidades de

exemplo histórico para o desenvolvimento da ciência atual. Price cita-o como uma

reflexão sobre a metodologia científica e as habilidades necessárias ao trabalho do

                                                          
25

 A formulação que Planck (1993, p. 6) deu ao princípio de conservação de energia foi a seguinte: “A
energia total de um sistema fechado de corpos é uma quantidade cujo valor não pode aumentar ou
decrescer por qualquer reação dentro do sistema”.
26

 Respectivamente, o médico Julius Robert Mayer (1814-1878), o físico James Prescot Joule (1818-
1889) e o físico e fisiologista Hermann von Helmholtz (1821-1894). De acordo com Planck (1993), a
concepção da conservação de energia originou-se da procura de uma solução técnica para o
problema do movimento perpétuo e da constatação de que trabalho útil não podia provir do nada.
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cientista. Para ele, “talvez, o vigor da moderna Física Matemática, por exemplo,

exija, para manter-se, homens capazes de reunir as qualidades dos gregos e dos

babilônios” (PRICE, 1976, p. 31).

A tradição cultural herdada, segundo a qual o berço da Ciência Moderna

localiza-se na Grécia, tem contribuído para uma forte associação entre o aspecto

lógico e dedutivo da matemática grega e seu legado científico. Assim o faz Cromer

(1997, p. 110) ao afirmar:

De vez que toda nossa civilização científica e tecnológica pode, sem dúvida, ser rastreada a
esta origem grega, é significativa questão especulativa perguntar se, sem os gregos,
inevitavelmente teria surgido o pensamento abstrato dedutivo.

No entanto, conforme salienta Japiassu (1997b), as correntes platônica e

aristotélica, ressaltado o caráter idealista da primeira e o aspecto fundamentalmente

qualitativo da segunda, não conseguiram promover a síntese entre as matemáticas e

a experiência, tão fundamental à Ciência Moderna. Frente a tal constatação, é

possível uma atitude mais receptiva à referência babilônica de Newton. Para Keynes

(1947 apud PRICE, 1976, p.36), Newton foi:

o último dos babilônios e sumerianos, o último grande espírito a contemplar o mundo visível e
intelectual com os mesmos olhos daqueles que começaram a construir nossa herança
intelectual, há mais ou menos 10.000 anos.27

Nesse ponto cabe considerar a contribuição epistemológica de Bachelard e

seu conceito de história recorrente. De acordo com ele, a história das ciências é

reformulada incessantemente, a partir de um ponto de vista atual (JAPIASSU, 1997).

Contra o continuísmo histórico que pressupõe a ciência atual prefigurada no

passado28, Bachelard propõe uma historia filosófica das ciências segundo uma

                                                          
27

 A citação de Keynes também se refere ao contexto do Newton “alquimista”. Ela começa do seguinte
modo: “Newton não foi o iniciador da idade da razão. Foi o último dos mágicos [...]”.
28

 A visão continuísta da história das ciências assume duas perspectivas: a acumulação diacrônica e
a aditividade sincrônica do conhecimento. No primeiro caso, é pressuposta uma generalização dos
conhecimentos, com as teorias ulteriores contendo as anteriores como casos particulares. A outra
perspectiva da visão continuísta admite justaposição ou acréscimo sucessivo de saberes. Contra o
continuísmo histórico, Bachelard propõe uma epistemologia de ruptura. Kuhn (1990a), por sua vez,
referir-se-á às quebras de paradigmas (JAPIASSÚ, 1997).
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dialética recorrente e aberta do desvelamento a posteriori do sentido, quando “as

idéias já cumpriram sua função” (FELICIO, 1994, p. 9). Nessa perspectiva de

construção fenomenológica29 do racionalismo, Bachelard (1996, p. 308) preconiza

que “o antigo deve ser pensado em função do novo”.

Para Bachelard, o espírito científico não se fundamenta numa dúvida

ontológica como o faz Descartes, mas na dúvida recorrente ao entender que “a

essência mesma da reflexão é compreender que não se havia compreendido”

(BACHELARD, 1984b, p. 176). Desse modo, o presente é uma retificação histórica

do passado.

A epistemologia bachelardiana contrapõe a dialética “presente-passado” à

concepção linear do progresso da ciência. Nesse sentido, sua ênfase recai na

reinterpretação filosófica da história da ciência. Bachelard (1984b, p. 176) frisou a

característica de retificação do espirito científico: “ele julga seu passado histórico,

condenando-o”30. Japiassu (1997, p. 31), por sua vez, reitera a importância do

subsídio histórico para a elaboração da epistemologia. Ao subestimá-lo, incorre-se

no perigo de uma visão estritamente internalista da ciência. De acordo com ele:

Aquele que se interroga sobre o significado da ciência atual, deve cada vez mais remontar a
seu passado, porque o sentido do devir sempre é fornecido pela flecha do tempo.
Conheceremos melhor o que é a ciência atual e para onde ela vai, quando conhecermos com
precisão de onde ela vem.

Desse modo, pode-se afigurar uma atitude epistemológica alternativa à

retificação do passado pelo presente, mantido o sentido bachelardiano da

recorrência histórica da ciência, a partir da concepção da evolução histórica do

conhecimento como urdidura da reflexão epistemologica, por sua vez, a trama que

                                                          
29

 Engelmann, numa introdução aos trabalhos de Wolfgang Köhler (1978, p. 14) se refere a um
“passado vivenciado fenomenalmente agora” quando se pensa, no momento presente, sobre o que
ocorreu anteriormente e que desencadeou a experiência daquele instante.
30

 Bachelard (1984) menciona como exemplo do espirito científico aberto, o entusiasmo de J.J.
Thomson com o trabalho do seu filho, G. P. Thomson, sobre o comportamento ondulatório dos
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atualiza o passado e interpreta o presente em contraponto ao passado

hodiernamente ressignificado.

Feyerabend (1977) defende a idéia de que a ciência se desenvolve a partir de

uma crítica do seu passado e, portanto, a história da ciência é parte integrante da

mesma. Em consonância com essa perspectiva, o físico brasileiro Mário Schenberg

(1914-1990) considera a dimensão histórica do pensamento científico ressaltando a

recorrência às tradições do passado como atividade profícua da criação científica,

assim como o papel vital desempenhado pelo erro na construção do conhecimento.

Acerca desse último, Goldfarb (1994, p. 87) comenta:

A presença do erro como elemento essencial à ciência, para Mário Schenberg, pode sugerir
um convite a aceitar formas de pensamento contrárias, ou mesmo contraditórias. Em
verdade, Mário Schenberg também está preparado para defender que as contradições podem
ser inerentes aos sistemas teóricos e que isso não é absurdo31.

Um exemplo de resgate de conhecimentos passados, numa época em que os

mesmos costumavam ser considerados “entulhos da história” (FEYERABEND, 1977)

pelo status quo acadêmico da época, é a citação que Copérnico (1984, p. 8) faz da

concepção dos pitagóricos acerca de uma Terra que se move:

Por isso dei-me à tarefa de ler os livros de todos os filósofos que pudesse adquirir, disposto a
indagar se nunca nenhum teria opinado a existência de outros movimentos das esferas do
mundo, diferentes dos que lhes apresentavam quantos ensinavam Matemática nas escolas. E
de fato descobri, primeiro em Cícero, que Nicetas reconhecera que a Terra se move. Depois
em Plutarco verifiquei que tinha havido outros da mesma opinião.

A mesma análise histórica aplicar-se-ia à atitude newtoniana com respeito aos

conhecimentos da alquimia, embora Newton não tivesse explicitado o papel dos

mesmos em sua obra científica. Assim, Feyerabend (1977, p. 68) adverte:

Jamais se consegue estudar todas as ramificações de uma idéia e não há concepção a que
se tenha dado a atenção por ela merecida. Teorias são substituídas por versões mais de

                                                                                                                                                                                    

elétrons, que se contrapunha à pesquisa precursora do Thomson pai sobre a natureza eletrônica
corpuscular.
31

 A esse respeito Schenberg (2001, p. 33) escreveu:
Em particular o formalismo matemático da Física, também não se pode provar que não seja contraditório. Aliás, no
caso da Física, já estamos acostumados a situações de coexistência de teorias contraditórias, como aconteceu no
começo da teoria quântica, com a coexistência da eletrodinâmica de Maxwell e a existência de fótons. Mas as
indemonstrabilidades introduzidas pelo Teorema de Gödel são essenciais, as contradições não poderiam ser
eliminadas, pois seriam de origem matemática e lógica, inerentes ao próprio aparelho matemático usado.
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acordo com as inclinações da época e são abandonadas muito antes de terem tido ocasião
de exibir suas virtudes.

Alguns acontecimentos contemporâneos na área dos conhecimentos

científico e matemático têm conduzido a reavaliações de antigas tradições de

pensamento e de suas conseqüências atuais. É o caso da utilização do cálculo

numérico, de procedimentos algorítmicos32 e processos heurísticos na simulação

computacional, que equivalem a uma atitude intelectual próxima à da matemática

babilônica33 e remetem a distinções e complementações entre conhecimentos

propositivos, do tipo “saber que”, e outros procedimentais com ênfase no “saber

como”. Uma questão também significativa no âmbito da educação científica. A esse

respeito, Papert (1985, p. 169) afirma:

O conteúdo proposicional da ciência é certamente muito importante, mas constitui apenas
uma parte do corpo de conhecimento do físico. Não é a parte que historicamente se
desenvolveu primeiro, nem a que pode ser entendida primeiro no processo de aprendizagem
[...] Se são dadas aos alunos equações como f = ma, E = IR, ou PV = RT como modelos
primários do conhecimento que constitui a física, eles são colocados numa situação em que
provavelmente não encontram nada em suas mentes que possa ser reconhecido como física.
[...] Eles estão a caminho da aprendizagem dissociada. Eles estão a caminho de se
autoclassificarem como incapazes de aprender física.

Acerca das estratégias computacionais que se somam à tradição dedutiva de

Euclides e analítica de Descartes, as mesmas foram referenciadas por Papert (1985)

como uma demonstração da habilidade da inteligência humana em operar a partir de

muitas formas de conhecimento.

                                                          
32

 Uma concepção contemporânea de algoritmo pertencente à área da informática é “a especificação
da seqüência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo
a sua repetibilidade” (BERG e FIGUEIRÓ, 2001, p. 15). Machado (1993, p. 30) refere-se à noção
homônima do algoritmo na escola aplicada às operações fundamentais como a do máximo divisor
comum, do mínimo múltiplo comum etc. De acordo com ele “a idéia é essencialmente a mesma: trata-
se de decompor uma tarefa complexa em uma seqüência de tarefas simples, ordenadas, que deve
ser realizada passo a passo para conduzir ao resultado final”.
33

 Assim, é possível relacionar o método do matemático alexandrino Heron (em torno do ano 100)
para o cálculo da raiz quadrada de um número qualquer com o procedimento algorítmico adotado
pelos atuais computadores digitais. Em linguagem contemporânea, utiliza-se uma fórmula de
recorrência: a(i+1) = ai + ei/(2ai), onde ai é o “palpite” para a raiz quadrada de um número x e ei o erro
estimado a cada etapa recursiva: ei = x – ai

2 (JOSEPH, 1991, p. 105-106).
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Segundo esse modo de pensamento, um círculo pode ser aproximado por um

polígono regular de muitos lados, um procedimento distinto da perspectiva global e

declarativa da geometria euclidiana que concebe a circunferência como o lugar

geométrico de todos os pontos mantidos a uma distância constante de outro ponto, o

centro da circunferência. Também difere do tratamento analítico da geometria

cartesiana, na qual, linhas e curvas são definidas a partir de algo fora delas e

segundo os eixos de um sistema de referência.

O círculo visto como um polígono corresponde à descrição local da geometria

diferencial pela qual a sua circunferência é caracterizada por uma curvatura

constante e pode ser aproximada a partir de pequenos segmentos de retas que se

inclinam lateralmente sempre de um mesmo ângulo. Trata-se de uma definição da

circunferência “por procedimentos” e não segundo uma “declaração de propriedade”

do tipo: “o lugar dos pontos do plano que satisfazem a condição x2+y2=r2, onde (x,y)

são as coordenadas cartesianas da circunferência e r o seu raio”.

O apelo à pluralidade dos modos de conhecimento contribui para uma melhor

caracterização do objeto de estudo. A título de exemplo, Vitale (1991, p 22) propõe

as seguintes questões acerca do significado da circunferência:

Por que uma curvatura constante implica uma distância constante de um centro e vice-versa?
Qual é o raio desses círculos? Onde estão seus centros? É possível encontrar outras
definições por procedimento do círculo?

A geometria diferencial foi empregada por Newton nos Principia ao demostrar

que um corpo submetido a uma força central descreverá seu movimento ao longo de

uma curva de tal modo que, supondo uma linha unindo o centro de forças ao corpo,

ela varrerá áreas iguais em tempos iguais34. Para tanto, Newton considerou o corpo

realizando uma trajetória poligonal em torno do centro e a força centrípeta foi

                                                          
34

 Conforme proposição I, teorema I da seção I do livro I dos Principia referido na nota 23, p. 86.
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simulada por uma sucessão de impulsos instantâneos aplicados ao corpo em

intervalos regulares de tempo e dirigidos ao ponto central da trajetória.

O tratamento local, intrínseco ou diferencial do movimento, constitui uma

preparação para abordagens mais avançadas como a do cálculo por integração dos

deslocamentos infinitesimais de um corpo. Adicionalmente, ao se relacionar as

condições dinâmicas do movimento à sua descrição instantânea a partir da

aceleração, como faz a segunda lei de Newton35, vê-se edificar o determinismo da

mecânica e sua estrutura causal, de acordo com a qual, “movimento algum começa,

varia ou termina senão como efeito de uma força, e isto em cada instante"

(PRIGOGINE e STENGERS, 1991, p. 44).

De acordo com Machado (1991), o cálculo diferencial e integral possibilita,

ainda, a abordagem matemática de complexos fenômenos físicos segundo a

perspectiva da aproximação linear de curvas por retas dos eventos de natureza não-

linear e mesmo não-algoritmizável.

Schrödinger (1996) relacionou a aplicabilidade do tratamento matemático da

física clássica, a partir de equações diferenciais, com o pressuposto da ausência de

uma ação a distância agindo no universo. Esta hipótese, por sua vez, compunha a

noção clássica de causalidade. O principio de uma ação local foi expresso de

maneira simplificada por Schrödinger (1996, p. 133): “o que acontece em qualquer

lugar, num dado momento, depende somente e de modo não ambíguo daquilo que

vem ocorrendo nas suas imediações ‘apenas um momento anterior’”36.

                                                          
35

 Uma expressão diferencial dessa lei é F = m d/dt(v), onde F representa o vetor força, m a massa do
corpo e d/dt (v), a variação do vetor velocidade ou a aceleração do corpo. Originalmente, a segunda
lei foi enunciada por Newton (1990, p. 15-16) nos Principia como “a mudança de movimento é
proporcional à força motora imprimida, e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é
imprimida”. A força motora de Newton corresponde à noção de quantidade de movimento, uma
grandeza vetorial definida pelo produto da massa pela velocidade do corpo. Assim, o enunciado
original de Newton eqüivale mais precisamente a: F = d/dt (mv).
36

 No original, em inglês: “what happens anywhere at a given moment depends only and
unambiguously on what has been going on in the immediate neighbourhood ‘ just a moment earlier’”.
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Um episódio célebre da mecânica racional do século XVIII envolvendo a

análise diferencial foi a obtenção de uma lei para a força centrípeta a partir da

aproximação de uma circunferência por uma “curva poligonal”. De acordo com essa

aproximação, Leibniz (1646-1716) havia definido a tangente a qualquer ponto da

curva como extensão do lado do polígono cujo vértice localiza-se nesse ponto

(HANKINS, 1988). No entanto, uma vez que a força centrípeta está relacionada a

distância do desvio do corpo na direção de sua tangente em relação à trajetória

circular, se estabeleceu uma dúvida e um paradoxo. A dúvida era acerca de qual

tangente considerar: aquela definida por Leibniz ou a tangente “rigorosa” à curva

obtida a partir das técnicas geométricas clássicas? O paradoxo era que,

independentemente da aproximação entre as tangentes “poligonal” e “rigorosa”, pelo

aumento do número de lados do polígono, as distâncias consideradas,

respectivamente, entre essas tangentes e a circunferência não se aproximam. A

primeira distância é sempre duas vezes maior que a segunda. O matemático francês

Jean Lerond D’Alembert (1717-1783) propôs que, no caso da “curva poligonal”, a

força centrípeta fosse concebida atuando a partir de golpes discretos agindo nos

vértices do polígono, enquanto que no caso da curva rigorosa, a força centrípeta

exercer-se-ia continuamente. Desse modo, a distância entre a “tangente poligonal” e

a curva seria percorrida segundo um movimento uniforme e a outra, desde a

tangente rigorosa à curva, a partir de um movimento acelerado. Assim, ambos os

deslocamentos ocorreriam num mesmo intervalo de tempo.

Em termos de educação científica, a perspectiva computacional pressupõe a

articulação do conhecimento formal com a apreensão intuitiva dos alunos acerca dos

temas científicos. Para Papert (1985), a utilização do raciocínio formal pelo professor



98

para refutar a intuição dos alunos consiste num dos bloqueios mais destrutivos da

aprendizagem. Se um giroscópio, ao manter-se de pé durante a sua rotação, desafia

a intuição dos alunos, pois eles supõem que o giroscópio deveria cair, apresentar

uma equação que prova porque ele fica em pé não resolve a questão. De acordo

com Papert (1985, p. 175), o fundamental nesse episódio é o desenvolvimento da

metacognição do aluno como uma análise das formas de pensamento: “ele [o aluno]

deseja saber por que sua intuição gerou uma expectativa errada. Ele precisa saber

como trabalhar suas intuições para mudá-las”.

Do mesmo modo, a utilização de uma estratégia baseada no cálculo

numérico, segundo a qual, o aluno é convidado a simular diversas órbitas de um

satélite em torno de um planeta, a partir de diversas velocidades vetoriais iniciais do

satélite, não conduz à demonstração formal do fato de que as trajetórias orbitais são

sempre casos particulares de seções cônicas. No entanto, possibilita uma

compreensão acerca do papel que a energia mecânica inicial do satélite

desempenha na definição de sua trajetória em torno do planeta, pois corpos com

energias cinéticas elevadas seguirão órbitas abertas definidas por parábolas ou

hipérboles, enquanto outros com energias cinéticas menores descreverão trajetórias

fechadas como círculos ou elipses. As orbitas circulares equivalem, particularmente,

àquelas situações onde a força gravitacional e a centrípeta do satélite encontram-se

exatamente balanceadas.

A utilização do computador eletrônico como instrumento de pesquisa

científica, desde o século XX, tem revalorizado o pensamento baseado na análise

visual nessa área de conhecimento. Paradoxalmente, os computadores funcionam

segundo um processamento mecânico sem recorrer, em momento algum de sua

operação, a imagens perceptivas. Diferentemente da máquina eletrônica, o
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pensamento humano, de acordo com Arnheim (1989, p. 145), opera segundo uma

imagística perceptiva:

[...] não apenas afirmo que os problemas perceptivos podem ser resolvidos através de
operações perceptivas, como também que o pensamento produtivo deve resolver
perceptivamente qualquer tipo de problema, porque não há nenhuma outra esfera de ação
onde o verdadeiro pensamento possa ocorrer.

Em sua defesa do pensamento visual, Arnheim desafia uma corrente filosófica

e psicológica do Ocidente que vai de Descartes a Piaget e, segundo a qual, o

pensamento começa onde a percepção termina, ou em outros termos, a percepção é

uma apreensão de particularidades e o pensamento uma atividade de generalização

e abstração. Arnheim (1989, p. 149) discorda desse posicionamento epistemológico

argumentando que “toda percepção é a percepção de qualidades, e como todas as

qualidades são genéricas a percepção sempre se refere a propriedades genéricas”.

Um exemplo do desprestígio científico do pensamento visual no século XVIII

foi a reformulação analítica da física. Na introdução da Mecânica analítica Lagrange

(1788 apud HANKINS, 1988, p. 32) proclamou orgulhoso:

Os métodos que aqui demonstro não requerem construções, nem raciocínios geométricos ou
mecânicos, apenas e somente operações algébricas sujeitas a um desenvolvimento regular e
uniforme.

Mais recentemente, Fetissov (1994, p. 28) recomenda, no contexto do ensino

de geometria equivalente ao do ensino fundamental, um particular cuidado com a

utilização do desenho na demonstração de um teorema geométrico:

Deve-se ter em mente que o desenho é apenas um meio auxiliar para a demonstração do
teorema, que é apenas um exemplo, um caso particular de toda a classe das figuras
geométricas, objeto da demonstração considerada.

Quanto aos equívocos de uma abordagem formalista do ensino, pode-se

argumentar que, numa perspectiva comunicacional da relação educativa37, os

critérios de qualidade de uma “boa” demonstração didática de um enunciado

                                                          
37

 Tal perspectiva será melhor detalhada nos capítulos 3 e 4. No momento, basta dizer que ela se
contrapõe à noção de uma educação de comunicados ou da exclusiva transmissão de conteúdos.
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científico ou matemático não deveriam se limitar aos rigores da lógica. Nesse

contexto, é necessário e importante a avaliação dos aspectos da apreensão

psicológica do conhecimento partilhado entre o educador e os educandos. De

acordo com Moles (1998, p. 50):

A demonstração é a construção da evidência de um fato a partir de evidências elementares
possuídas pelo receptor, ela se apresenta como uma mensagem de um indivíduo ao outro e
deve levar em conta seu repertório comum de conhecimentos.

O que pode então ser asseverado da situação exposta a seguir, em que uma

figura parece convencer o observador, a partir de uma percepção visual da mesma,

que um quadrado (fig. 1a) pode ser decomposto em outras figuras e que quando

estas são reagrupadas sem superposição ou espaçamento entre elas produzem um

“retângulo” (fig. 1b) de área maior que a do quadrado original?38

A decomposição do quadrado e composição de um “retângulo” com maior área.
(As medidas especificadas nas figuras correspondem a centímetros).

Uma interpretação do possível equívoco perceptivo propiciado pela situação

do quadrado que se converte em “retângulo” não consiste, necessariamente, numa

conclusão acerca da necessidade de superação da percepção por uma forma mais

abstrata de pensamento mas, simplesmente, que não se pode pensar ex nihilo, ou

seja, visualizar algo segundo uma percepção inteligente envolve o ordenamento de

                                                          
38

 Ao propor o problema a grupos de alunos de um curso de licenciatura em física, o autor deste
trabalho tem observado duas atitudes. Alguns grupos, ao considerar a situação incompatível com a
conservação da área, procuram uma justificativa para a aparente violação desse pressuposto. Para
outros grupos, a situação não se apresenta como problemática. Apenas concebem que as áreas das
figuras podem não ser iguais. A situação é, na realidade, falaciosa, pois há uma lacuna no encaixe
entre as figuras na formação do “retângulo”. Os ângulos agudos interiores dos trapézios I e II não são
congruentes a nenhum dos ângulos interiores dos triângulos II e IV. A diagonal do “retângulo”, a rigor,
não o é. Quanto maiores forem as peças que compõem o quadrado, mais evidente esse fato será.
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conhecimentos prévios colocados numa relação inédita. É, simultaneamente, um ato

criativo e um exercício de domínio matemático (FOGELIN, 1996).

Em defesa da importância da apreensão visual na ciência, Mandelbrot (1991,

p. 254-255), o criador da geometria fractal39, escreveu:

[...] a geometria explícita e visual é um instrumento insuperável, quando se trata de descobrir
e estudar novos exemplos desse fato inesperado: regras de construção muito simples podem
dar origem a objetos de forma extraordinária e de aparência caótica, que uma combinação da
geometria e da análise vêm, de seguida, explicar.
A afirmação de que a geometria está morta merece apenas o desprezo. Pelo contrário, o
computador parece ter ajudado a geometria a entrar numa nova idade do ouro.

Assim, pode-se descrever a estrutura típica de uma árvore de modo

esquemático e por procedimentos, o que exige, tanto de uma criança como de um

adulto, uma abstração que permita reconhecer padrões e criatividade no modo de

descrição dos mesmos (ARNHEIM, 1989; VITALE, 1991).

Ziman (1996) também enfatiza a importância do elemento visual na ciência.

Mais especificamente, ele se refere à habilidade de reconhecimento de padrões

como uma importante dimensão tácita do trabalho científico. Áreas da ciência como

a taxionomia, a fisiologia, a bioquímica e disciplinas inteiras como a astronomia e a

geologia são dependentes da observação visual. Contra o preconceito com relação

à pesquisa baseada em reconhecimento de padrões visuais, Ziman cita o estudo

das trajetórias produzidas por partículas em câmaras de nuvens e a análise

micrográfica nas ciências dos materiais. Elas possibilitam interpretações físicas de

fenômenos complexos.

Waddington (1979) apresenta um exemplo de estudo dos seres vivos a partir

do tratamento das formas complexas dos mesmos segundo uma modelagem por

uma série de círculos superpostos, inscritos na forma dada. Nesse procedimento,

                                                          
39

 O termo “fractal” foi cunhado por Mandelbrot a partir da palavra latina fractus, que significa
“irregular” ou “quebrado”. À guisa de uma definição de “objeto fractal” Mandelbrot (1991, p. 13)
questiona: “Será necessário definir uma figura fractal de modo rigoroso, para em seguida dizer que
um objeto real é fractal por se assemelhar à figura geométrica que constitui o modelo?”.
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devido a Harry Blum, realiza-se uma aproximação à noção de simetria das formas40.

De fato, ainda que os seres vivos apresentem diversas simetrias e essas constituam

um critério para a avaliação evolutiva dos organismos vivos, desde as formas

esféricas dos seres primitivos à simetria bilateral dos mamíferos, elas são todas

aproximadas.

Modelagem visual do crescimento de seres vivos.
(Extraído de WADDINGTON, 1979, p. 44)

Os centros dos círculos inscritos numa determinada forma representando um

organismo vivo são unidos por uma curva considerada “eixo médio” ou “eixo de

simetria” da forma. As figuras reproduzidas do livro de Waddington41 mostram

sucessivos estágios de crescimento de um organismo padrão. A interpretação do

seu desenvolvimento consiste em considerar que todos os círculos iniciam-se

sincrônicos, mas crescem mais rapidamente na extremidade inferior do “eixo

central”, enquanto esse encurva-se mais depressa na outra ponta, cujo crescimento

é mais lento.

Acerca desses e outros exemplos, Ziman (1996) reconhece a importância de

uma interpretação teórica a respaldar a interpretação de imagens e reafirma o

caráter esquemático e teórico da ciência. Conseqüentemente, o domínio da

                                                          
40

 De acordo com o próprio Waddington (1979), o termo simetria origina-se de duas palavras gregas
com os significados de “acompanhando a” e “medida”.
41

 O exemplo foi particularmente citado pois a abordagem do livro de Waddington representa um bom
exemplo da análise de sistemas complexos nos moldes daquela descrita no capítulo 1.
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interpretação científica de imagens e reconhecimento de padrões exige uma sólida

formação do cientista nessa área o que, por sua vez, valoriza o status do

conhecimento visual na ciência e na educação científica. Para Arnheim (1989), o

raciocínio baseado em percepção tanto do professor como do aluno deve ser

cultivado nas diversas áreas da aprendizagem.

A perspectiva de uma ciência não completamente axiomatizável, no sentido

apontado por Geymonat (1986) da impossibilidade de obtenção de um rigor perfeito,

absoluto, inalterável e de uma axiomática que prescinde de qualquer significado

intuitivo, não quer dizer que a ciência se exima da tentativa de conseguir o máximo

rigor possível segundo os instrumentos teóricos e práticos disponíveis à comunidade

dos cientistas em determinada época.

Einstein (1981) enfatizou o procedimento dedutivo que leva dos axiomas aos

teoremas mas, também, considerou que não há método lógico que conduza à

formulação das leis científicas elementares. Esse caminho não seria a experiência e

nem, tampouco, a percepção. Nesse sentido, os axiomas fundamentais da ciência

são obras livres do espírito humano e, portanto, possuem um caráter fictício. Em

corroboração à sua argumentação, Einstein menciona a ocorrência de princípios

radicalmente diferentes que concordam com um mesmo conjunto de fatos

experimentais. Na interpretação do princípio “hypothese non fingo”, Einstein o

considera uma concepção de Newton e dos físicos dos séculos XVIII e XIX acerca

da base empírica da ciência sem validade atualmente. Alternativamente, Einstein

(1981, p. 150) propõe:

[...] a construção exclusivamente matemática nos permite encontrar os conceitos e os
princípios que os ligam entre si. [...] Os conceitos matemáticos utilizáveis podem ser
sugeridos pela experiência, porém em caso algum deduzidos.

Uma desconsideração do caráter idealizado da axiomatização da ciência tem

contribuído para uma organização linear das disciplinas escolares. As observações
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que Machado (1995) faz sobre a associação entre a linearidade do currículo de

matemática e o formalismo na educação também podem ser estendidas ao ensino

de ciências. O formalismo, nesse caso, diz respeito à organização dos conteúdos

segundo uma ordem necessária de abordagem dos assuntos, nos moldes das

etapas de encadeamento lógico-dedutivo das teorias formais.

Um quadro da ciência e, em particular, da física, baseado no polimorfismo

matemático das leis físicas e na plurivalência física dos objetos matemáticos,

conforme discutido anteriormente, faz contrapor à noção da linearidade curricular

uma perspectiva do conhecimento em rede que Machado (1995, p. 190) caracteriza

do seguinte modo:

[...] a idéia de que conhecer é cada vez mais conhecer o significado, de que o significado de
A constrói-se através das múltiplas relações que podem ser estabelecidas entre A e B, C, D,
E, X, T, G, K, W etc, estejam ou não as fontes de relações no âmbito da disciplina em que se
estuda.

No contexto da construção do conhecimento científico, essa idéia de

conhecimento em rede é compatível com a estrutura “babilônica” da física apontada

por Feynman (1989). Nesse caso, se está enfatizando as múltiplas articulações de

conhecimentos no corpo de uma determinada área do saber, a partir de uma

variedade de estratégias metodológicas de abordagem desses saberes: qualitativas,

quantitativas, interpretativas, operativas etc.42 Salienta-se, no entanto, o fato da

construção de uma rede de significações ser mais ampla que o âmbito da variedade

de estratégias metodológicas, envolvendo as relações conceituais de uma disciplina

e relações interdisciplinares dos conceitos.

                                                          
42 Como exemplo do “enredamento” de diferentes abordagens de um conceito, encontra-se em
Machado (1982) um tratamento didático da noção matemática de continuidade local de uma função
no qual, inicialmente, a continuidade é apresentada recorrendo-se à imagem intuitiva do gráfico da
função sem qualquer tipo de “furo” ou “ruptura” na região em questão. Em seguida, são apresentados
diversos exemplos e contra-exemplos dessa idéia. Finalmente, a continuidade da função num ponto é
definida formalmente e com auxílio da imagem dum gráfico genérico com o propósito heurístico de
interpretação da definição.
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A ciência como rede: as linhas pontilhadas representam caminhos alternativos entre porções
de conhecimentos científicos (exemplificados pelos retângulos numerados 1 e 2), que não passam,
necessariamente, pela articulação axiomática das leis fundamentais. A multiplicidade de caminhos

contribui para a contextualização e significação dos conhecimentos.
Diagrama adaptado de Cole (1993).

A noção de compreensão como a apreensão de significados (MACHADO,

1995) equivale à significação dos conhecimentos pelo pensamento constituindo

atividade essencial da educação científica.

No complexo processo de elaboração do conhecimento científico conjugam-

se possíveis incongruências das imagens primeiras (LASZLO, 1997) e os erros

constitutivos do saber. Segundo Schenberg (2001, p. 66) “às vezes, é preciso

raciocinar errado para chegar ao resultado certo”, pois a verdade da ciência “é uma

verdade errante” (JAPIASSU, 1999, p. 61).

Um objetivo fundamental da educação científica é a capacidade de

transformação dos “erros primeiros” dos educandos em conhecimentos significados.

No intuito de fazê-la, o ensino de ciências preconiza uma cultura científica como

redes de significados das construções individuais e sociais da ciência. Conforme

Machado (1995), as redes de significado articulam o saber em construção com a

tessitura social, histórica e cultural do saber instituído.


