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3 Os labirintos da educação

O labirinto é o lugar do estudo. Labor intus.

Às vezes circular e unívoco, sem bifurcações, um só traço que leva da borda ao centro, do centro ao

último círculo, daí, outra vez, ao centro, indefinidamente. Um só caminho em que o ponto central não

é o lugar do sentido, da ordem, da claridade, da unidade, da apropriação e da reapropriação, mas o

núcleo obsessivo e sempre evanescente que se abandona uma vez roçado, em que nunca se

permanece. Aberto ao infinito.

Às vezes multívoco, prolífico e indefinido. Um espaço de pluralização, uma máquina de

desestabilização e dispersão, um aparato que desencadeia um movimento de sem-sentido, de

desordem, de obscuridade, de expropriação.

O estudante se dispersa nos meandros de um labirinto sem centro e sem periferia, sem marcas.

Infinitamente aberto.

Jorge Larrosa

I.

A busca por um caminho constitui o método (odos, caminho, - meta, para)1.

Em meio à incerteza e à confusão que caracterizavam o homem do século

XVI, quando fervilhavam idéias novas sobre a ciência, a astronomia; a história, a

filosofia etc.; época de descobrimentos geográficos e redescobrimento da velha

filosofia da Grécia e do Oriente: platonismo, estoicismo, epicurismo, pitagorismo,

hermetismo etc.; momento de desestruturação política, religiosa e espiritual da

                                                          
1
 Cf. Not (1981, p. 7).
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Europa e de questionamento da autoridade das escrituras, de Aristóteles e da

escolástica; nesse período convulsionado no qual “o homem sente-se perdido num

mundo que se tornou incerto” (KOYRÉ, 1992, p. 19), entre as sombras da dúvida e à

beira do ceticismo, Descartes fará publicar em 1637 o seu Discurso do Método, parte

de uma obra maior cujo título era Discurso do Método para bem conduzir a razão e

procurar a verdade nas ciências, mais a Dióptrica, os Meteoros e a Geometria, que

são os Ensaios deste método2.

Descartes elabora três tratados científicos: a Dióptrica em que estuda a teoria

da refração e os novos instrumentos ópticos, como o telescópio; os Meteoros voltado

ao estudo dos fenômenos atmosféricos como as nuvens, a chuva e o arco-íris e a

Geometria, um trabalho sobre a álgebra que articula conceitos como a continuidade

do espaço e a natureza discreta dos números.

O Discurso do Método é a autobiografia intelectual de Descartes que

acompanha os demais tratados, mas que o autor apresenta como discurso e não

como tratado, pois não é sua intenção, conforme afirma, “ensinar aqui o método que

cada um deve seguir para bem conduzir a sua própria razão, mas somente mostrar

de que maneira procurei conduzir a minha” (DESCARTES, 19--, p. 63).

Para Koyré (1992), o verdadeiro propósito de Descartes é o de mostrar o

caminho conduzindo à clareza e à certeza do conhecimento intelectual, segundo um

domínio da dúvida que não caracteriza simplesmente um estado do espírito mas

uma ação, um ato livre e voluntário e, sobretudo, de uma pertinácia moral frente à

duvida que Descartes (19--, p. 94-95) comparou à dos viajantes, aos quais propõe:

                                                          
2
 Embora o Discurso e os Ensaios tenham sido publicados juntos, foram elaborados esparsamente

desde 1629. De acordo com Sorell (2004), o Dióptrica e o Meteoros foram os primeiros a ficarem
prontos. Por volta de 1636, foi escrito o Geometria. O título originalmente atribuído por Descartes ao
Discurso era “Plano para uma ciência universal capaz de elevar nossa natureza ao mais alto grau de
perfeição”. Foi aventado, ainda, “Tratado do método” e, finalmente, “Discurso do método” visto que,
segundo Sorell (2004, p. 57), “era menos um tratado do que de uma ‘notícia’ ou ‘anúncio’ (avis) do
método que se encontraria nos Ensaios”.



108

[...] que, ao se encontrarem perdidos em uma floresta, não devem vaguear de um lado para
outro, e menos ainda parar em um lugar, mas andar sempre a direito o mais que possam,
numa mesma direção, e de nenhum modo modificá-la, em virtude de fracas razões, embora
tenha sido, de início, simplesmente o acaso que haja determinado essa escolha; porque, por
esse meio, se não vão justamente para onde desejam, pelo menos chegarão, por fim, a
qualquer lugar, onde, provavelmente, estarão melhor que no meio da floresta.

À imagem que Descartes usa do viajante perdido na floresta e ao

procedimento de escapatória que ele descreve pode-se articular uma outra metáfora,

a saber, do mundo como um labirinto e do método que melhor possibilite orientar-se

nele. Por exemplo, a regra de intuir as coisas mais simples e, a partir dessas, elevar-

se para todas as outras3 pode ser seguida como “o fio de Teseu por quem desejaria

penetrar no labirinto” (DESCARTES, 1999, p. 29).

Para suportar a dúvida e dissipá-la, o método cartesiano propõe ordenar-se a

partir da matemática4 concebida como a invenção de relações e de uma ordem entre

elas não restrita, no entanto, à utilização do raciocínio puramente silogístico ou

lógico (KOYRÉ, 1992).

De acordo com Puchkin (1976), os filósofos racionalistas do século XVII,

dentre os quais se destaca Descartes, enfatizaram os componentes da atividade

intelectual humana não subordinados à argumentação lógica e ao raciocínio, mas à

atividade da intuição segundo uma “visão direta da inteligência” e, nesse sentido, se

trata de uma intuição intelectual, conforme Descartes (1999, p. 13-14) esclarece na

regra III de seu texto Regras para a orientação do espírito, escrito em 1628 mas

apenas publicado em 1701:

Por intuição entendo não a confiança instável dada pelos sentidos ou o juízo enganador de
uma imaginação com más construções, mas o conceito de que a inteligência pura e atenta
forma com tanta facilidade e clareza que não fica absolutamente nenhuma dúvida sobre o
que compreendemos; [...] conceito que nasce apenas da luz da razão e cuja certeza é maior,
por causa de sua maior simplicidade, do que a da própria dedução [...]

                                                          
3
 Cf. regra V de Regras para a orientação do espírito.

4“[...] na busca do caminho reto da verdade, não se deve ocupar-se com nenhum objeto sobre o qual
não se possa ter uma certeza tão grande quanto aquela das demonstrações da Aritmética e da
Geometria” (DESCARTES, 1999, p. 10).
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Assim, Descartes pode ser considerado como um pesquisador da atividade

heurística5 concebida como “uma variante do pensamento humano, geratriz de

novos sistemas de ação, o qual desvenda as constantes dos objetos à volta do

homem e que até então permaneciam desconhecidos” (PUCHKIN, 1976, p. 9) e cujo

objetivo é a pesquisa de métodos e regras que conduzam às descobertas e às

invenções.

No Discurso do Método, Descartes formula uma crítica contumaz à educação

do seu tempo. Tendo sido educado no período de 1606-1614 pelos jesuítas do

Colégio de La Flèche, no qual ele aprendeu as letras, as línguas, a teologia, as

matemáticas e a filosofia, foi contundente com o arcabouço cultural que recebeu,

apenas ressaltando a matemática “por causa da certeza e da evidência de suas

razões” (DESCARTES, 19--, p. 68), ainda que, no século XVII, a matemática

estivesse fundamentalmente orientada para as aplicações práticas das artes

mecânicas.

As regras cartesianas para bem conduzir a razão traduzem “os modos de

raciocínio utilizados pela ‘Dióptrica’ e pela ‘Geometria’, muito particularmente a

técnica de pôr em equação um problema algébrico” (KOYRÉ, 1992,. p. 39) fazendo

uso da evidência ao considerar apenas o que é claro e distinto ao espírito ou,

conforme Koyré (1992, p. 38), “a catarse da razão pela dúvida”, da análise ou o

exame da dificuldade pela sua divisão em parcelas, da dedução no conduzir-se do

mais simples ao mais complexo e da enumeração para estar seguro de tudo ter

considerado.

                                                          
5
 Do grego hearisko ou “eu encontro” (NÉRICI, 1993). O termo “heurística”, heurética ou ars

inveniendi designa o pensamento criador. Como adjetivo, heurística significa “que serve para
descobrir” (POLYA, 1978, p. 87).
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Ao lado da certeza matemática, Descartes erigirá uma metafísica, sem a qual

o seu pensamento não poderá ser devidamente apreciado. Pois ele desconfiou da

evidência dos sentidos em favor da evidência metafísica da razão e procurou

reencontrar o universo a partir de um cosmo que ele próprio ajudara a destruir: o real

se conhece fechando os olhos e apoiando-se nas certezas do “eu sou” e do “eu

penso” ou seja: “Cogito ergo sum – penso, logo existo” (DESCARTES, 19--, p. 107).

E, já não era possível, para Descartes, uma sabedoria separada da ciência ou uma

ciência separada da sabedoria (KOYRÉ, 1992).

O período compreendido entre meados dos séculos XV e XVII foi

caracterizado por Debus (1996) como um labirinto de interesses desconcertantes se

analisado nos termos estritos da visão científica atual. O surgimento da Ciência

Moderna não pode ser desvinculado da renovação do interesse dos sábios

renascentistas pela magia, a alquimia e a astrologia, de tal modo que Debus

condena a tentativa de separar os aspectos místicos e científicos na obra dos

filósofos naturais desse período, sob pena de se deturpar todo o ambiente intelectual

do Renascimento. Ao lado de uma visão mística da natureza6, elaborou-se uma

proposta de método de investigação da mesma fundamentada na abstração

matemática, na observação e na experimentação.

                                                          
6
 Alguns exemplos da visão mística renascentista e sua repercussão no desenvolvimento da Ciência

Moderna são: a retomada da tradição pitagórica anterior a Platão e o enfoque hermético-químico de
Robert Fludd (1574-1637) postulando as harmonias divinas da natureza mediante a correlação de
círculos, triângulos, quadrados e outras figuras geométricas. A crença de Galileu e Kepler na
perfeição do céu levando o primeiro a postular o movimento circular dos planetas e o segundo a
enquadrar as órbitas planetárias em um esquema baseado nos corpos sólidos regulares. A analogia
entre o macrocosmos e o microcosmos adotada na medicina e na química, levando à concepção dos
paracelsianos da Terra como uma grande laboratório químico e influenciando os estudos da
circulação do sangue por Willian Harvey (1578-1657), autor de De motu cordis (1628), e que se
utilizou de uma comparação do coração com o Sol, o coração do mundo, ao mesmo tempo que
estabeleceu uma analogia mecânica entre o funcionamento cardíaco e o de um fole hidráulico
(DEBUS, 1996).
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Compatível com a posição de Debus e mesmo aprofundando-a, se encontra

em Schenberg (2001) uma perspectiva da evolução histórica em “ziguezague” da

ciência, na qual as idéias são continuamente retomadas sem que isso signifique a

assunção do retorno ao cenário original de elaboração das mesmas, mas numa

história interpretada filosoficamente e numa filosofia histórica da ciência.

Em sua análise da evolução da física, Schenberg estabelece paralelos entre

conceitos científicos contemporâneos, a aurora da filosofia grega e antigas tradições

do Oriente. Ele defende, por exemplo, as influências da filosofia hermética nas

concepções newtonianas das forças de atração e repulsão na matéria. Com relação

ao atomismo de Demócrito e Leucipo, Schenberg argumenta que os gregos eram

avessos à idéia do vazio, o que o leva a supor que o atomismo dos pré-socráticos

teria raízes na cultura oriental. O pensamento hindu, por exemplo, associa a noção

do vazio a Deus. Atualmente, ainda segundo Schenberg (2001, p. 25), “o vazio é o

estado fundamental do campo” e a teoria cinética dos gases, por sua vez, relaciona-

se diretamente ao atomismo democritiano.

De volta ao contexto europeu do século XVII, ele se caracteriza pela violência

das guerras e revoltas religiosas. Por outro lado, é o início da Modernidade quando,

ao lado da superstição desenfreada se inicia a consolidação do racionalismo, da

secularização e da cultura laica. Os fundamentos de uma economia capitalista a

partir da ascensão da burguesia, que sucede o Estado absoluto, produzem amplas

reformas sociais e religiosas. De modo complementar, a racionalização e a

secularização na concepção de mundo disseminam o ideal do progresso científico e

tecnológico e promovem a institucionalização da sociedade, o individualismo e,

conseqüentemente, o processo educativo voltado à formação do indivíduo em

instituições escolares. De acordo com Cambi (1999, p. 279):
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[...] o sujeito moderno é realmente um “si” individual e consciente da própria irrepetibilidade,
mas é também um sujeito radicalmente governado pela sociedade e pelas suas regras, já que
cada vez menos pode viver sem ela ou longe dela.

Uma personagem histórica desse momento complexo é Jan Amos Comenius

(1592-1670). Ele próprio, autor de uma reflexão sobre as misérias da sociedade

européia do século XVII, cujo título é O labirinto do mundo e o paraíso da alma, de

16237. Nessa obra, Comenius se refere a um peregrino que vaga pelo mundo à

procura de sossego e paz de espírito. Seus guias são a curiosidade e a opinião. No

labirinto do mundo, o peregrino se depara com a inconstância, o orgulho, a soberba,

a vaidade, as enfermidades e a morte. Até mesmo a sabedoria, a rainha do labirinto,

mostra-se enganosa assim como suas conselheiras, que não passam de mera

aparência:

[...] a vigilância é suspeição, a prudência é astúcia, a afabilidade é lisonja, a valentia é
desaforo, o amor é libertinagem, o zelo é raiva, a diligência é escravidão, a inteligência é
mera suposição, a devoção não passa de hipocrisia (COMENIUS apud COVELLO, 1991, p.
38).

O desfecho da estória consiste numa experiência mística em que o peregrino

volta-se para o seu interior, para o seu coração, onde experimenta uma união com

Deus e vivencia a verdadeira felicidade. A obra reflete o projeto utópico comeniano

de um mundo ideal que não está situado em um lugar distante, mas no próprio

interior do homem (CAMBI, 1999). É, também, de acordo com Covello (1991), o

ponto de partida da pedagogia comeniana cujo projeto místico pressupõe uma união

do homem com Deus como um alvo a ser atingido. Ao mesmo tempo, Comenius é o

filósofo, o religioso e o pedagogo que pretende dar à pedagogia “uma feição de

ciência, de pensamento rigoroso e exaustivo, elaborado sobre critérios e princípios

gnoseológica e epistemologicamente fundados” (CAMBI, 1999, p. 284).

                                                          
7
 A obra é uma reflexão de Comenius a partir das adversidades sofridas por seu povo durante a

Guerra dos Trinta Anos, iniciada em 1618, e dos acontecimentos oriundos do conflito que atingiram a
nação morávia, como a catolicização forçada do país conduzida pelos jesuítas.
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Comenius também compartilha com o seu tempo o ideal do método e o

sincretismo místico-racionalista. No castelo de Endegeest, na Suécia, Comenius

encontra-se com Descartes em 1642. Segundo Covello (1991, p. 62), os métodos

cartesiano e comeniano partilham da mesma regra básica, ou seja:

Na pesquisa da verdade, começar pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem
conhecidos, para chegar, a pouco e pouco, como por degraus, até o conhecimento das coisas
mais complexas.

O pensamento de Comenius é fortemente influenciado pela idéia da harmonia

universal assentada, por sua vez, na analogia entre o microcosmos e o

macrocosmos própria da concepção platônica. Assim, de acordo com Gasparin

(1997, p. 65), “o Universo é uma totalidade na qual deve reinar a harmonia. Esta

será conseguida, entre outras formas, pela educação”. O mesmo autor ressalta a

perspectiva triádica do pensamento comeniano e sua concepção da natureza

humana em conformidade com uma trilogia que inclui: a instrução, permitindo ao

homem o conhecimento de todas as coisas; a moral, segundo a qual o homem

domina as coisas e a si mesmo e a religião, em que o homem dirige a si e a todas as

coisas para Deus.

Ainda com relação à analogia entre as coisas humanas e a natureza,

Comenius desenvolve o método sincrítico segundo o qual “o conhecimento

verdadeiro de qualquer processo que ocorra no mundo possa fornecer elementos

para a compreensão de outras coisas paralelas” (KULESZA, 1992, p. 92). Desse

modo, ele explorará exaustivamente a analogia, de natureza aristotélica, segundo a

qual o conhecimento está potencialmente presente no homem assim como uma

planta está presente em sua semente. Comenius (apud GASPARIN, 1997, p. 59)

também compara a mente humana à terra, ao jardim, a uma tábula rasa, à cera, ao

espelho e ao olho:
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É comparada à terra e ao jardim porque recebem sementes, flores e plantas de toda a
espécie; a uma tábula rasa, porque, quem domina a arte de ensinar, pode gravar nela, ao
infinito, a efígie de todas as coisas; à cera porque recebe qualquer forma que se lhe queira
dar; ao espelho e ao olho porque, em condições normais, oferecem imagens preciosíssimas
de tudo o que se lhes apresenta.

Há, ainda, analogias mecanicistas entre o homem e o relógio, a partir de uma

perspectiva do mundo como um grande mecanismo. Para Gasparin (1997) tais

concepções comenianas foram influenciadas pelas condições históricas em que

foram produzidas, de acordo com a matriz epistemológica do empirismo e da

ontologia mecanicista.

Kulesza (1992) relativiza a caracterização sensualista de Comenius,

ressaltando sua defesa da infinitude da mente humana e da ilimitada capacidade

que ela apresenta ao que nela se possa escrever. Segundo Comenius (1996, p.

109), “a nossa mente é verdadeiramente maior que o mundo, do mesmo modo que o

continente é maior que o conteúdo”.

A recepção de Comenius no Brasil, no final do século XIX, se deu, segundo

Kulesza, a partir do ensino intuitivo que está associado com as “lições de coisas”8 ou

“apresentar diretamente as coisas sensíveis aos sentidos”9. Comenius é citado por

Rui Barbosa em seu Parecer sobre a reforma do ensino primário de 1882, a partir do

contato com a obra comeniana que Barbosa mantém ao traduzir uma lição de coisas

norte-americana.

                                                          
8
 Uma obra sobre lições de coisas mencionada pelo Conselho Superior de Instrução nas escolas

primárias do Estado de Minas Gerais, em 1907, como leitura auxiliar dos professores (KLINKE, 2002)
e indicada para alunos dos terceiro e quarto anos da escola elementar urbana do estado da Bahia,
segundo programa de ensino organizado pelo Conselho Superior de Ensino (TEIXEIRA, 1925), é
Elementos usuaes das sciencias physicas e naturaes; lições de cousas sobre o homem, os animaes,
os vegetaes, a physica e a chimica, com aplicações á hygiene, á agricultura, á industria, á vida pratica
de V. Martel. O livro encontra-se organizado em 45 capítulos e 80 lições. De acordo com o prefácio
da obra:

Em cada lição ou leitura, encontra-se o mesmo plano: divisão em parágrafos bem definidos, curtos e numerados,
com questionários correspondentes; e, no fim, um resumo, exercícios de memória e exercícios de redação. O aluno
encontrará sempre nos parágrafos das lições já decoradas a matéria de que deve lançar mão para o exercício; as
perguntas, porém, são feitas por tal modo que ele não poderá reproduzir servilmente a forma do livro, vendo-se
portanto, obrigado a fazer um trabalho pessoal.

9
 Cf. citação que Kulesza (1992) faz da introdução do Orbis sensualium pictus de J. A Comenius

editado originalmente em 1658.
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Baseado em sua atitude sincrítica e na estreita relação entre natureza e arte,

Comenius formula uma arte de ensinar, a didática (do grego didaktiké ou “arte de

ensinar”)10 segundo a qual, o processo educativo deve repetir as leis do

desenvolvimento natural, visto que a didática extrai suas regras da natureza (CAMBI,

1999).

A Didactica magna que Comenius faz publicar em 1657 é uma proposta

pedagógica de caráter ético-religioso e segundo uma perspectiva utópica de um

modelo universal de homem que exerce concomitantemente as faculdades do saber,

da virtude e da religião. Kulesza (1992) propõe uma livre associação dessas

faculdades com os temas contemporâneos: ciência, ética e política, se atendo à

finalidade da educação comeniana de tudo ensinar (o omnia da famosa fórmula ubi

omnes, omnia, omnino, doceantur ou “ensinar tudo a todos, totalmente”) ao homem

de modo a preservar a sua harmonia com Deus e o universo.

Para Gasparin (1997), a máxima comeniana de ensinar tudo a todos ressoa a

nova demanda social e econômica do século XVII em que todos precisavam saber

ler, escrever e contar a fim de dominar as artes do comércio e a troca de

mercadorias. Cambi (1999), por sua vez, associa a afirmação comeniana da

necessidade da escola e da organização escolar com o processo da especialização

típico da nascente civilização capitalista, levando a conceber uma educação inicial

mais elementar e geral seguida por outra mais particular e distinta.

A analogia que Comenius estabelece entre a organização escolar e o

funcionamento do relógio prefigura a organização produtiva da sociedade industrial

considerando que, segundo Mumford (2000, p. 31), “o relógio, não a máquina a

                                                          
10

 A palavra didática foi empregada pela primeira vez, com o sentido de ensinar por Wolfgang Ratke
(1571-1635) em 1629. As lições de Ratke foram seguidas por Comenius durante sua formação
teológica (CAMBI, 1999; NÉRICI, 1993).
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vapor, é a máquina-chave da moderna idade industrial”. Ao estabelecer a analogia

entre a escola e o relógio, Comenius (1996, p. 186) escreveu:

A arte de ensinar nada mais exige, portanto, que uma habilidosa repartição do tempo, das
matérias e do método. [...]. E tudo andará com não menor prontidão que um relógio posto em
movimento regular pelos seus pesos.

A proposta de Comenius de uma reforma universal da educação envolvendo

a iniciativa conjunta de filósofos, teólogos e políticos demonstra, de outro modo, que

ele não compreendeu completamente a complexidade dos interesses econômicos e

políticos situados no âmago da crise da sociedade feudal. Para Kulesza (1992, p.

102), “Comenius não pensa em termos da transição do feudalismo para o

capitalismo, embora suas soluções para a crise pressuponham sempre uma ruptura

com o passado medieval”.

Ao projeto de uma didática concebida como formação ética, espiritual e

cultural do homem na emergência da Modernidade, se contrapõe uma perspectiva

contemporânea de emancipação do saber frente ao próprio homem quando,

segundo Lyotard (1993, p. 50), “o saber já não é um meio de emancipação”, dado os

desdobramentos da veiculação informacional do conhecimento na pós-modernidade,

levando à sua autonomização em relação ao sujeito que sabe. Uma circunstância à

qual cabe a advertência do próprio Lyotard (2002, p. 4-5) ao afirmar que “o antigo

princípio segundo o qual a aquisição do saber é indissociável da formação (Bildung)

do espírito, e mesmo da pessoa, cai e cairá cada vez mais em desuso”.

Situada entre o ideário moderno de Comenius e o pessimismo pedagógico

pós-moderno de Lyotard, a perspectiva utópica da educação tendeu a degenerar-se,

por sua vez, no mito da escola como a matriz da coesão cultural e política da

sociedade dita educativa, voltada à realização das potencialidades do indivíduo

(CAMBI, 1999), sendo que o processo histórico e a crítica à pedagogia explicitaram

tendências de uma socialização adaptativa do indivíduo à funcionalidade social
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segundo modelos autoritários de centralidade e massificação. Em decorrência disso,

a escola viu-se identificada com uma máquina “rígida, inflexível, fechada,

burocratizada” (MORIN, 2000, p. 99) em sua relação com a sociedade.

Em alternativa ao mito educacional moderno, Morin (2000) admite uma

relação de recorrência entre escola e sociedade, ambas se constituindo

mutuamente. Mas, paradoxalmente, ele conclama por um regresso atualizado à

didática como “arte de ensinar”, ao propor uma regeneração da missão docente

segundo o eros platônico, a saber, o desejo e prazer de ensinar e amor pelo

conhecimento e pelos alunos. A educação se restabelece como uma trindade laica

onde eros, missão e fé se retroalimentam, sendo “fé na cultura e fé nas

possibilidades do espírito humano” (MORIN, 2000, p. 102). A interrogação

renascentista do homem, da natureza, do mundo e de Deus regenera-se como

problematização do progresso, da ciência, da técnica e da razão.

Freire (2003) articula a fé a priori nas potencialidades humanas como

fundamento da educação dialógica. Para ele, o diálogo entre os sujeitos só é

possível a partir de uma fé axiológica como fundamento da criticidade e, ao mesmo

tempo, matriz crítica do diálogo. Freire (2003, p. 79) proclama: “não há diálogo

porém, se não há um profundo amor ao mundo e  aos homens”.

O contrário do diálogo como relação comunicativa “horizontal”, numa

“simpatia” entre os interlocutores em busca de algo comum, é o antidiálogo como

uma relação “vertical” que, ao quebrar a “simpatia”, já não comunica; apenas faz

comunicados (FREIRE,1981).

Como recomenda Bruner (1999), é preciso que cada geração redefina os

objetivos educacionais, segundo as circunstâncias e os conhecimentos de que
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dispõe. Da modernidade à época atual, a pedagogia passou por uma grande

transformação, em decorrência do desenvolvimento e pulverização dos saberes das

ciências da educação (psicologia, sociologia, didática dos saberes específicos etc.).

Essa passagem sem retorno de acordo com Cambi (1999) é, por sua vez, um

desdobramento epistemológico da Revolução Científica do século XVII e de como

foram articuladas as questões sobre o “método”. Para Cambi (1999, p. 599):

A pedagogia [...] foi redescrita em termos empíricos, articulou-se sobre várias ciências, [...]
predispôs um saber tecnicamente mais eficaz, pensando sobre a experiência e pela
experiência, para modificá-la, para planificá-la. Entre empirismo (ciência empírica) e
tecnologia, se dispôs a nova identidade da pedagogia, provocando um amplo reordenamento
de toda a sua frente teórica.

O reordenamento educacional pós-moderno, com a desmistificação da escola

ilimitada, mas segundo o resgate de uma perspectiva axiológica da educação,

propõe que se considere a pedagogia como controle reflexivo dos saberes, ao

mesmo tempo que se redimensione a idéia do método em educação.

Na tradição moderna do método prevalece o atributo da onisciência do

observador e um ideal gnosiológico da identificação entre consciência e

conhecimento (CERUTI, 1995). A busca pela onisciência implica na superação dos

elementos individuais, singulares e históricos do sujeito cognoscente. Ou seja, um

processo de descentralização progressiva do ponto de vista do sujeito, o

estabelecimento da sua fantasmagoria, rumo ao alcance de um ponto de vista

absoluto dos objetos. Nessa visão, a finitude do conhecimento humano é concebida

em referência a infinitude do conhecimento divino11, o parâmetro normativo do

progresso científico e a garantia de uma aproximação assimptótica “a um lugar

fundamental de explicação e de observação” (CERUTI, 1995, p. 61). Daí a procura

                                                          
11

 Trata-se de uma referência à fundamentação da metafísica cartesiana na perfeição divina como
pressuposto do método de busca pela verdade. Conforme escreveu Descartes (19--, p. 117-118):

[...] as coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas verdadeiras, só é certo em virtude de que Deus
é ou existe, de que é um ente perfeito e de que tudo que existe em nós vem dele. De onde se segue que as nossas
idéias ou noções, sendo coisas reais, e que derivam de Deus em tudo quanto elas têm de claro e de distinto, não
podem deixar de ser por isso verdadeiras.
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moderna pelo método como um empreendimento prescritivo do bom uso da razão e

a sua ruptura com os elementos contingentes, as modalidades constitutivas do

sujeito: o cultural, o social, o histórico etc.

Morin (1994, p. 257) articula a noção de um método de aquisição do

conhecimento à permanente recriação intelectual da teoria: “o método, gerado pela

teoria regenera-a”. Assim, o método não pode degenerar-se num automatismo, pois

pressupõe o pleno emprego das qualidades de estrategista, iniciativa e inventividade

do sujeito. Por outro lado, o método como degradação teórica (a negação do logos)

institui um corolário de regras para a atuação estritamente procedimental do sujeito

com a prerrogativa de guiá-lo de modo eficiente à consecução de um determinado

propósito.

A reafirmação teórica do método ou metodológica da teoria pressupõe a

capacidade do sujeito em realimentar idéias e recriar paradigmas com recurso à

iniciativa e à arte da invenção. Em referência à cibernética, Morin (1994, p. 259)

advoga um método plural equivalente “a pilotagem das máquinas, não a

maquinização do piloto”.

O amálgama entre teoria e método é uma característica relevante da ciência e

da pedagogia contemporâneas. Num paralelo com a física quântica, ao pressupor

uma análise do fenômeno atômico inseparável dos instrumentos de medida, pode-se

falar da validade de um princípio da complementaridade em educação, segundo o

qual, em virtude da essência complexa e multíplice das questões humanas e da

necessidade de objetivar os problemas educacionais, é necessário que os métodos

propostos sejam analisados e referidos no âmbito de suas complementaridades

“epistêmicas e valorativas (ético-sócio-políticas)” (CAMBI, 1999, p. 597); enfim,

segundo uma perspectiva de globalidade na análise educacional que constitui um
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saber pedagógico. Tal perspectiva filia-se a uma atitude epistemológica

contemporânea mais ampla acerca da complementaridade. De acordo com Ceruti

(1995, p. 66-67):

[...] os possíveis universos do discurso nunca são definidos exaustivamente, mas se
constroem, em sentido próprio, dependendo da rede de relações concretas de antagonismo,
de complementaridade e de cooperação entre os múltiplos pontos de vista em jogo.

Para Cambi (1999), o desenvolvimento das ciências da educação

contribuíram para o tratamento empírico e mais especializado de questões

educacionais amplas e, inclusive, antinômicas, como, por exemplo, o conflito entre o

ideal da autonomia do indivíduo e a heterenomia que lhe sujeita a escola no seu

processo educacional. Em contrapartida, foi lançado um desafio à pedagogia

contemporânea, enquanto saber complexo, de submeter-se à constante reavaliação

e abertura crítica às diversas soluções propostas e à busca de coordenação entre

elas.

Em concordância com a crítica contemporânea à concepção moderna do

método e a partir de um resgate da perspectiva utópica da didática de Comenius,

advoga-se uma educação científica pautada em pressupostos pedagógicos

norteadores dos critérios de eficácia das metodologias de ensino. Do contrário, a

pesquisa educacional corre o risco de degradar-se numa busca de métodos de

ensino enquanto esquematismos simplificadores que negam a elaboração teórica da

atuação docente. Ou seja, o que se deseja evitar é a concepção clássica do método

caracterizada por Morin (1994, p. 257) como “um corpus de receitas, de aplicações

quase mecânicas, que visa excluir todo o sujeito do seu exercício”

As correlações entre pedagogia, epistemologia e as ciências relevam que no

labirinto da educação, o método, enquanto caminho, se pluraliza. O fio de Ariadne

utilizado na exploração do labirinto educacional é, hodiernamente, uma rede de

múltiplos significados e inúmeros percursos de significação.
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II

Com ênfase na perspectiva do sujeito ao qual se dirige, a educação pode ser

caraterizada a partir dos processos de hetero-estruturação ou auto-estruturação. Em

ambos os casos, o conceito de estruturação, referido por Not (1981, p. 11), tem

conotação oriunda da epistemologia genética piagetiana, sendo compreendido como

uma ação que “visa a conferir uma estrutura ao objeto, modificar aquela de que é

dotado ou reconstruí-la num outro plano (por exemplo, da realidade física à

representação mental)”. A estrutura, por sua vez, diz respeito ao modo de

organização do pensamento e da conduta do sujeito no ato do conhecimento,

conforme uma dependência mútua dos elementos cognitivos para a elaboração dos

significados.

No método de hetero-estruturação, o educador é o agente da ação sobre o

educando, de acordo com a mediação do conhecimento constituído. Como

instrumento da formação ou transformação do aluno, o conhecimento se encontra

identificado com o professor e tende a ser o regulador da sua relação com o aluno.

Enquanto processo de transmissão de conhecimentos, os métodos de hetero-

estruturação podem ser identificados, parcialmente, com a educação tradicional

elaborada entre os séculos XVII e meados do século XIX e praticada

ostensivamente até os dias atuais. Para Not (1981), a relação educativa tradicional

se baseia no esforço da impressão de imagens mentais no aluno e na transmissão

do conhecimento em acordo com as recomendações dos princípios analítico-

sintéticos cartesianos para a organização do pensamento: divisão das dificuldades,

passagem do particular ao geral etc.
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Quanto ao processo de comunicação na transmissão do saber, a educação

tradicional pressupõe uma isomorfia das estruturas mentais do mestre e do aluno,

assim como uma igualdade dos campos semânticos de ambos. À medida que essas

condições comunicacionais tendem a não se verificar, a educação tradicional vê-se

fragilizada12.

Com o estabelecimento do lema comportamental “conhecer é agir”, a partir

dos estudos da reflexologia de Pavlov (1849-1936), da psicologia do comportamento

e da sistematização de Skinner da lei do condicionamento operante13, os métodos

de hetero-estruturação assumem, de acordo com Not (1981), características de

coativos ao promoverem ações mais articuladas entre o educando e o professor,

com uma maior participação do aluno na construção do seu conhecimento mas,

ainda, com forte orientação externa do professor. Exemplos desses métodos em

articulação com a teoria dos sistemas e da comunicação são a abordagem

tecnológica da educação e o ensino por instrução programada14. De acordo com Not

(1981, p. 63):

                                                          
12

 Freire (1992) chama a atenção para o fato de que na relação comunicativa, além da necessidade
de concordância dos sujeitos na compreensão dos signos, o que ele caracteriza como fazer com que
os sujeitos interlocutores incidam sua “ad-miração”, ou reflexão crítica, sobre o mesmo objeto, é
necessário distinguir, ainda, o contexto das convicções. Ou seja, pode-se compreender a razão do
outro, ainda que isso não represente uma adesão às suas crenças. A educação tradicional ignora
essa dimensão gnosiológica da comunicação, tornando-se extensiva ao não pressupor a articulação
“teórica” prévia que os alunos demonstram sobre os conteúdos do ensino.
13

 Para Skinner, o tratamento científico do comportamento humano, com o propósito de prevê-lo e
controlá-lo, pressupõe que a psicologia se limite ao estudo dos comportamentos observáveis. A lei do
condicionamento operante, por ele formulada, estabelece o seguinte: “Se a ocorrência de um
operante é seguida da apresentação de um estímulo reforçador, sua força aumenta” (SKINNER, 1938
apud DIB, 1974, p. 15). O termo “operante” se refere à ação comportamental sobre o meio, com o
propósito de obter a satisfação de necessidades básicas. O reforço ocorre mediante uma resposta
específica a um estímulo inicial ainda que, diferentemente do condicionamento pavloviano, o estímulo
inicial não possa ser identificado.
14

 A essência da instrução programada é o planejamento do processo de estudo e a orientação dos
estudantes quando da sua execução. Os materiais didáticos elaborados segundo tal método constam
de textos entremeados por perguntas, cujas respostas o aluno pode verificar imediatamente. Desse
modo, obedecem ao princípio comportamental exposto por C. L. Hull no livro Principles of behavior
(1943), segundo o qual “a influência do efeito de uma reação é tanto maior quanto mais rapidamente
ele segue a reação” (AEBLI, 1975, p. 217). A preocupação com o curriculum como “trajeto a ser
percorrido” implica em estruturar a aprendizagem a partir do “passo a passo” a ser executado pelo
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O pedagogo, que conhece os comportamentos cognitivos, vai dirigir sua construção através
de operações elementares que ele terá definido, analisado, selecionado e ordenado
temporalmente. As ações do aluno serão reações a estímulos apropriados que podem adotar
a forma de perguntas.

Glasersfeld (1996) elabora uma crítica construtivista15 sobre a aplicação dos

princípios comportamentais à educação, ressaltando o fato de que eles

representariam a obliteração da preocupação com o ato de pensar a favor de uma

preocupação com o desempenho e os modos de promovê-lo. Em geral, artificializam

os resultados do ensino ao estabelecerem uma tautologia do desempenho pelo

reforço: a recompensa pelo bom desempenho é motivação do desempenho. Desse

modo, partindo-se de uma falsa motivação, não se objetiva o verdadeiro

desenvolvimento do pensamento baseado no desafio de resolver as situações

problemáticas. De acordo com Glasersfeld (1996, p. 297):

A intuição de porque é que um resultado está certo, compreendendo a lógica da forma que foi
produzida, dá ao aluno um sentimento de capacidade e competência que é muito mais
poderoso do que qualquer reforço externo.

Um arquétipo do método coativo, citado por Not (1981), é a maiêutica

socrática, pois é um processo interrogativo em que a iniciativa das perguntas cabe

ao mestre, com o propósito de induzir respostas do discípulo em direção à

explicitação de determinado conhecimento16.

                                                                                                                                                                                    

aluno. Finalmente, a instrução programada considera que a autogestão do tempo de estudo torna o
aprendizado mais eficiente.
15

 Mais especificamente, uma crítica segundo a visão instrumental do construtivismo radical que, para
além da concepção de que o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito cognitivo num
processo de adaptação e organização do seu mundo experencial, considera o caráter conjectural da
ciência. Pressupõe, ainda, que em virtude de uma indeterminação intrínseca da comunicação
lingüística na interação social, os significados do discurso se condicionam às reconstruções
subjetivas dos falantes. O conhecimento não se veicula pela comunicação, senão pela estruturação
mental dos sujeitos.
16

 O diálogo socrático, de acordo com Paviani (2001), consiste na formulação de perguntas “que
apontam caminhos” e na valorização da troca de opiniões a partir do exame da tese alheia, à qual
não se deve opor uma posição própria. Segundo a tradição ateniense da época de Sócrates, também
faziam parte do diálogo os monólogos fundamentados na retórica persuasiva. O exame e a refutação
dos enunciados ou teses que compõem o diálogo ocorrem segundo a busca por critérios de verdade
baseados em definições universais e não nas evidências empíricas e visam à superação dos
sofismas, dos erros e do estado da interrogação ao qual se encontra submetido o homem. Na célebre
passagem do Mênon de Platão, ao questionamento sobre o procedimento para a duplicação da área
de um quadrado, Sócrates faz o escravo do interrogante descobrir que um segundo quadrado, cujos
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Os métodos de auto-estruturação pressupõem o aluno como desempenhando

papel ativo na construção do seu próprio conhecimento, no sentido de que não é

possível conhecimento sem ação do sujeito cognoscente. A ele compete, em linhas

gerais, a direção da sua aprendizagem.

A perspectiva pedagógica da auto-estruturação ganha maior ênfase ao final

do século XIX e início do século XX sob influência das teorias evolucionistas e da

idéia de adaptação dos seres vivos, segundo a qual, “viver é adaptar-se e adaptar-

se é agir” (NOT, 1981, p. 122). Também são importantes referências pedagógicas

desses métodos os estudos psicológicos que ressaltaram as ações e os

mecanismos de percepção do sujeito na estruturação do conhecimento individual.

Na vertente que valoriza o processo de descoberta, a defesa da observação

ativa do aluno representa um desdobramento das concepções do ensino intuitivo17,

direcionando as atividades educacionais para o estímulo dos sentidos.

Mais articulados com a perspectiva da adaptação biológica, desenvolvem-se

os métodos de invenção que preconizam a atividade intelectual como mecanismo

vital do indivíduo. Desse modo, não basta uma acomodação ao mundo, mas uma

ação que corresponda à verificação de uma hipótese elaborada pelo sujeito. Nesse

caso, pode-se falar, como o faz Dewey (apud TEIXEIRA, 1971, p. 17)18 na

“educação como processo de reconstrução e reorganização da experiência”. O

enfoque não recai, portanto, no ato de experimentar enquanto finalidade, mas como

processo a ser vivido reflexivamente, de acordo com a reconstrução consciente da

experiência.

                                                                                                                                                                                    

lados são constituídos a partir da diagonal do quadrado original, apresenta a sua área duplicada.
Para tanto, ele se utiliza de um desenho desenvolvido passo a passo com o escravo.
17 O sentido latino do termo “intuição” ou intuitio é “imagem refletida num espelho” (NOT, 1981, p.
276). Nessa acepção do termo, o ensino por descoberta pressupõe uma assimilação pelo sujeito das
propriedades objetivas do mundo: o conhecimento emana do real.
18

 Cf. prefácio de Anísio S. Teixeira ao livro Vida e educação de John Dewey (1971).
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Dewey (1959) especifica as etapas do pensamento reflexivo que se inicia com

a sugestão ou uma idéia vicária equivalente a um tipo de inércia natural ao ato de

agir. Como, em geral, é comum o aparecimento de mais do que uma sugestão,

segue-se uma fase de intelectualização produzida pela cessação da atividade

original e sua substituição por uma representação do problema a ser tratado. O

exame metódico da situação problemática implica observar, pela experiência, as

conseqüências de um diagnóstico elaborado pelo sujeito. Desse modo, passa-se a

uma suposição mais definida, uma hipótese. A utilização do raciocínio tem por

finalidade uma articulação coerente dos fatos observados e testados com vistas à

inferência de uma solução. A utilização do raciocínio matemático e a expressão

algébrica de um problema é, para Dewey, um paradigma da abordagem científica e

eficiente das idéias. Finalmente, é necessária a elaboração de uma ação arranjada

adequadamente para confirmar ou refutar a suposição. No caso do malogro da

hipótese, o processo continua com novas proposições ou mesmo com a descoberta

de novos problemas.19

Uma contextualização no ensino de ciências da concepção de Dewey do

pensamento reflexivo foi articulada por Kerschensteiner (19--). Referindo-se à

proposta de atividades experimentais na educação científica, o autor critica o papel

restrito que é atribuído aos alunos, consistindo na verificação da validade das leis

naturais a partir de uma orientação de investigação que não lhes permite formular

hipóteses próprias e asseverar-se delas ou verificar eventuais motivos de sua

invalidação.

                                                          
19

. De acordo com Brubacher (1959), as etapas do pensamento reflexivo constituem o “método do
problema” que Dewey sugere como ensino baseado na motivação e no interesse do aluno. Amaral
(1990) menciona a identidade que Dewey estabelece na sua obra entre o pensamento reflexivo e o
método científico como método da inteligência e, mesmo, método da democracia. Nesse sentido,
Dewey manifesta sua preocupação com a necessidade de reconciliação entre os mundos da ciência e
da moral.
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A concepção do papel da experimentação restrito à indução das leis naturais

por parte do aluno, sem o desenvolvimento do pensamento reflexivo e segundo a

prévia ordenação que o professor ou o manual didático faz dos procedimentos de

pesquisa, é caracterizada como “indução de ratoeira” (KERSCHENSTEINER, 19--).

Nesse processo, o que se exclui é o próprio ato da indução, o qual verdadeiramente

pressupõe um papel mais ativo do investigador, visto que é necessário reconhecer

os elementos essenciais dos fenômenos e destacá-lo dos acessórios. É, portanto,

um procedimento mais errático que aquele preconizado pelo ensino baseado na

“indução de ratoeira”. Para Kerschensteiner (19--, p. 79):

Os verdadeiros exercícios de pensamento se acham precisamente no desenvolvimento
paulatino das próprias manipulações defeituosas e observações falsas, no descobrimento dos
erros por meio da comparação com as anteriores observações estabelecidas sobre a base
das reflexões próprias.

Deve-se ressaltar, ainda, o papel da observação subsidiada por uma atividade

mental de caráter reflexivo que orienta o aparato perceptivo para uma finalidade

investigativa. O método de investigação deve ser a grande finalidade da

experimentação na educação científica. Assim, cabe ao próprio aluno organizar a

experimentação física, de acordo com uma experimentação ideológica20 ou a

hipótese acerca das conseqüências e em virtude das circunstâncias e do controle

experimental de um determinado fenômeno.

Not (1981) promove uma crítica aos métodos de hetero-estruturação e auto-

estruturação. À impossibilidade de satisfação das condições de comunicação da

escola tradicional restaria o recurso aos exercícios impostos que não fazem nenhum

apelo ao interesse do aluno, à atividade mnemônica e ao autoritarismo de controle

                                                          
20

 O experimento ideológico é uma referência ao pensamento do físico e filósofo da ciência Ernst
Mach. Citando-o, Kerschensteiner (19--, p. 116) escreve:

O projetista, o construtor de aparelhos, o novelista, o escritor de utopias sociais ou técnicas experimentam com as
idéias. [...] Todos eles imaginam certas circunstâncias e a espera, a presunção de que advirão certas conseqüências;
levam a termo uma experiência ideológica. Experimentar sem plano, por meio de aparelhos, não pode ser designado
com o nome de experimentação, mas de divertimento.
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na execução das tarefas didáticas que pouco significam para os estudantes. Quanto

aos métodos de auto-estruturação, o maior equivoco que cometeram foi a

negligência da ascese necessária que o conhecimento impõe ao sujeito. Segundo

Not (1981, p. 464):

Todos os sistemas baseados em um projeto de auto-estruturação cognitiva debatem-se na
insuperável contradição entre a subjetividade dos interesses e a objetividade do saber, a
exigência de autonomia e as pressões objetivas do conhecimento.

Uma terceira via pedagógica apontada por Not (1981) é o que ele nomeia de

processo de interestruturação do sujeito e do objeto segundo uma releitura da

proposta construtivista de Piaget21. Consiste na recusa dos processos de

transmissão e coação e numa aposta na exploração dos conteúdos culturais como

elementos privilegiados na estruturação do pensamento do aluno.

Como exemplificação das relações de interestruturação do sujeito e do objeto

no procedimento experimental, Not (1981) cita o problema da projeção das sombras

exposto por B. Inhelder e J. Piaget no livro De la logique de l’enfant à la logique de

l’adolescent. Ele consiste em conservar, num anteparo, os tamanhos das sombras, a

partir de quatro discos opacos de diâmetros diferentes, dispostos entre o anteparo e

uma fonte luminosa.

Para a conservação das sombras dos diversos discos no anteparo, o sujeito

deverá experimentar o objeto segundo as variações concomitantes dos seus

diâmetros e das suas distâncias. Nesse processo, ele relaciona, mediante uma

estruturação que faz do objeto, a proporcionalidade direta e inversa dos tamanhos

das sombras, respectivamente, aos diâmetros dos discos e seus distanciamentos da

fonte de luz. A equivalência dessas proporcionalidades é resultado de propriedades

                                                          
21

 De acordo com Not (1981, p. 239): “[...] os trabalhos da escola de Genebra mostraram o papel da
atividade do sujeito na percepção, na memória, no conhecimento, e explicaram de maneira que nos
pareceu irrefutável a formação dessas estruturas [cognitivas] pelo produto da ação que o sujeito
exerce sobre o mundo e daquela que o mundo exerce sobre ele”.
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do objeto. Finalmente, o sujeito formula a hipótese segundo a qual é possível

conservar a sombra de dois discos iguais posicionados, inicialmente, à mesma

distância da lâmpada, desde que se diminua um deles ao aproximá-lo da fonte e se

aumente o outro ao afastá-lo. Essa hipótese submete-se, para sua verificação, às

propriedades do objeto. De acordo com Not (1981, p. 382):

A hipótese precede de uma representação do sujeito e exprime uma estrutura que ele
empresta do real. Trata-se por certo de uma invenção do sujeito, mas esta invenção nada
mais é senão a construção daquilo que pode ou poderia estar no plano do objeto e integra o
que dele foi percebido.

A partir desse exemplo, Not (1981) sugere que o ensino de física poderia se

fundamentar em atividades voltadas ao desenvolvimento de atitudes intelectuais do

sujeito em situações de interestruturação com o objeto, objeto este que consiste em

conteúdos elaborados pela cultura.

A concepção do caráter indeslindável das dimensões axiológica e

gnosiológica da educação, por sua vez, pode traduzir-se numa perspectiva da

situação educativa em que o educador e o educando são, ambos, sujeitos

cognoscentes. Tal é o pressuposto de Freire (1992) ao elaborar uma crítica à

educação que chamou de “bancária” por conceber que, nela, o papel do educador é

o de fazer depósitos de conhecimentos no educando, segundo os comunicados que

emite e aos quais o educando deve se acomodar, “arquivando-os”. Em todos os

seus papéis, o educador e o educando são considerados antinômicos.

A educação “bancária” traduz uma concepção “digestiva” ou “alimentícia”22 do

saber e, portanto, padece de um equívoco gnosiológico. Para Freire (1992), o

fundamento do ato cognoscitivo é a relação comunicativa. O conhecimento não se

constitui somente pela interestruturação do sujeito e do objeto, mas na

                                                          
22

 Termo que Freire atribui a Sartre, autor de O homem e as coisas.
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intersubjetividade: “o objeto, [...] não é a incidência terminativa do pensamento de

um sujeito, mas o mediatizador da comunicação” (FREIRE, 1992, p. 66).

Desse modo, a educação não é um processo de transmissão do saber nem,

tampouco, de adaptação do educando ao meio. A situação educativa é um ato

conjunto dos sujeitos, não passível da antecipação solitária. Portanto, o educador

também é sujeito cognoscente enquanto participa da relação dialógica com o

educando. A esse respeito, Bruner (1999, p. 59) faz um apelo àqueles que cultivam

o saber, que bem revela a condição do educador dialógico:

Dar-me-ia por satisfeito se começássemos, todos nós, por reconhecer que esta é a nossa
tarefa, enquanto homens ilustrados e cientistas, que descobrir a maneira de tornar algo
compreensível para os jovens é apenas uma continuação de tornar algo compreensível para
nós próprios, antes de mais nada – que compreender e ajudar outros a compreender são uma
e a mesma coisa.

Freire (1992) defende uma posição similar ao afirmar a impossibilidade de se

permanecer como mero espectador de uma problematização quando se participa da

sua elaboração. O ato da educação é, desse modo, momento de metacognição do

educador pois ele “’re-admira’ o objeto problemático através da ‘ad-miração’ dos

educandos”23 (FREIRE, 1992, p. 82).

O estabelecimento do diálogo entre o educador e o educando também

pressupõe a superação de obstáculos históricos e culturais que levaram à

inexperiência democrática da sociedade brasileira, desde o período colonial e

persistindo nos domínios autárquicos em que se estruturou a sociedade rural e,

posteriormente, os centros da vida urbana no Brasil. A essa condição desfavorável,

somada à tradição do verbalismo e da catequização da educação jesuíta, equivale a
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 Acerca do ato de “ad-mirar”, Freire (1992) o associa com a diferenciação do ser em relação ao seu
meio em contraposição à adaptação. Ele pressupõe uma tomada de decisão (do latim decidere ou
“cortar”). Apenas o homem, como ser que emerge do mundo, pode objetivá-lo e transformá-lo
mediante o trabalho (FREIRE, 2003).
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“cultura fixada na palavra” das escolas subsidiadas pela inexperiência do diálogo24

(FREIRE, 1981).

A esse passado colonialista se sucedeu a dominação política e econômica

das nações industrialmente avançadas da Europa Ocidental e Estados Unidos.

Como importante elemento da dinâmica dominadora, a ciência é veiculada como

herança cultural exógena aos países do terceiro mundo, localizando-se, de fato, no

centro dos interesses econômicos do primeiro mundo. Assim, persiste o desafio da

endogenização da ciência pela cultura brasileira (LOPES, 1998) ao qual

corresponde conseqüências para uma educação problematizadora da percepção

dialógica da cultura científica25.

Na perspectiva da educação dialógica, é a totalidade da tríade constituída

pelo educador, o educando e o conhecimento, ou seja, a relação educativa, o objeto

da autêntica problematização. Articula-se na sua consolidação uma atitude

investigativa dos contextos inerentes aos sujeitos e aos saberes que os mesmos

desejam compartilhar.

Freire (1981, p. 39) manifestou seu posicionamento de realista ao afirmar que

“[...] para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível

de ser conhecida”. Colocou-se contrário ao subjetivismo que conduz a posições

solipsistas sobre a realidade como criação estrita da consciência e ao imobilismo

político. Criticou, por outro lado, o objetivismo estreito que inviabiliza uma ação do

                                                          
24

 A reflexão de Freire a esse respeito aconteceu logo após o golpe militar de 1964. Ele se referia, de
qualquer modo, a todo o período histórico de formação da sociedade brasileira, desde a colonização
portuguesa. A essa reflexão freireana, somam-se os efeitos regressivos do período da ditadura militar
que se seguiu ao golpe.
25

 Lopes (1998) menciona um exemplo da veiculação exógena da ciência nos manuais de física norte-
americanos adotados nas universidades e escolas brasileiras. Cita o caso do volume sobre mecânica
do Curso de Física de Berkeley da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. Ao iniciar o curso
de mecânica, são apresentadas inúmeras fotografias de laboratórios de pesquisa norte-americanos
com avançada tecnologia, antes do capítulo sobre vetores. Uma referência subliminar ao poderio da
pesquisa científica nos países centrais ao qual caberia uma reverência dos países periféricos.
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sujeito sobre a realidade. Defendeu, afinal, a relação dialética entre objetivismo e

subjetivismo (FREIRE, 2003).

Coerentemente, Freire preconizou que o diálogo, na educação científica, não

pressupõe que o educando reconstrua ou redescubra os saberes, mas que

problematize o conhecimento relativo às realidades concretas de sua construção e

incidência, visando a compreendê-las, explicá-las e transformá-las. Freire (1992, p.

52) exemplificou sua posição ao afirmar:

[...] concomitantemente com a demonstração experimental, no laboratório, da composição
química da água, é necessário que o educando perceba, em termos críticos, o sentido do
saber como uma busca permanente.
É preciso que discuta o significado deste achado científico; a dimensão histórica do saber,
sua inserção no tempo, sua instrumentalidade. E tudo isto é tema de indagação, de diálogo.

A educação problematizadora proposta por Freire (2003) rejeita o

conhecimento comunicado entre os sujeitos a favor de um diálogo fundado na

intencionalidade como essência da consciência humana.

Uma perspectiva similar à freireana baseada em estudos de antropologia,

pode ser encontrada em Tomasello (2003)26. Esse pesquisador tem ressaltado a

capacidade especifica do homem de colocar-se na “pele cognitiva” do outro como

importante elemento da evolução cultural cumulativa humana. Segundo Tomasello, o

sucesso obtido na evolução cultural do homem deveu-se a que os indivíduos, ao

decodificarem a intencionalidade dos artefatos culturais, ou seja, ferramentas,

comunicação simbólica e instituições sociais, podem se colocar na situação dos

seus inventores e, desse modo, realizar inovações ou aperfeiçoamentos nos

referidos artefatos, tornando-os, progressivamente, mais complexos. É essencial,

ainda, o papel desempenhado pela transmissão social como forma de manutenção e

                                                          
26

 As similaridades entre as premissas da pedagogia de Freire e as observações antropológicas de
Tomasello reafirmam o caráter multidisciplinar da pedagogia e da educação referido na primeira parte
deste capítulo.



132

disseminação dos aperfeiçoamentos, impedindo que os mesmos retrocedam ou

sejam ignorados. É o que se denomina de “efeito catraca”.

A cognição humana, de acordo com Tomasello (2003), se desenvolve em

estruturas temporais que incluem os tempos filogenético, histórico e ontogenético,

como processo exclusivamente humano da herança cultural que acumula e acelera

as modificações, disponibilizando-as para as futuras gerações que, ao assimilá-las,

também as modificam e aperfeiçoam. De acordo com Tomasello (2003, p. 9):

O mais importante é que a evolução cultural cumulativa garante que a ontogênese cognitiva
humana ocorra num meio de artefatos e práticas sociais sempre novos que, em qualquer
tempo, representam algo que reúne toda a sabedoria coletiva de todo o grupo social ao longo
de toda a sua história cultural.

O “efeito catraca” no processo da evolução cultural articula as dimensões

complementares da invenção criativa e da transmissão social como uma modalidade

de conservação do conhecimento característico da espécie Homo sapiens

comparativamente a outras espécies animais. Tal idéia representa uma proposta de

solução ao enigma da evolução cognitiva dos humanos modernos ocorrida em uma

escala de tempo muito mais rápida que a da evolução orgânica.

A observação que Tomasello (2003, p. 301) faz sobre os seres humanos

como “peixes na água da cultura” remete à reflexão sobre as origens históricas da

idéia do saber cumulativo e seu progresso e, portanto, da necessária

contextualização epistemológica da noção do “efeito catraca” na cultura. De acordo

com Rossi (2000, p. 47):

[...] nem sempre, nem em toda parte, o saber apareceu como um crescimento [...]; nem
sempre nem em toda parte alguém concebeu a si mesmo como capaz de um crescimento
indefinido que se realiza por um processo de sucessivas autocorreções.

Essa concepção se instaura na civilização ocidental entre a segunda metade

do século XVI e o fim do século XVIII com a consolidação da Ciência Moderna e a

noção de que o saber é uma construção progressiva e cumulativa assentada no

trabalho de gerações anteriores e tendendo a tornar-se, cada vez mais, perfectível.
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Mais contemporaneamente, a idéia de um saber cumulativo tem sido

submetida a questionamentos assim como a perspectiva do progresso científico. O

saber cumulativo, de acordo com Kuhn (1990a, p. 29), limita-se ao período de

“ciência normal”, quando “a pesquisa é firmemente baseada em uma ou mais

realizações científicas passadas”. Tais períodos são sucedidos e precedidos pelas

“revoluções científicas”, momentos em que novos paradigmas são criados de acordo

com uma mudança gestáltica dos fundamentos da ciência, o que não condiz com o

acúmulo do conhecimento, mas pressupõe a incomensurabilidade de paradigmas.

Estes últimos, por sua vez, concebidos a partir de perspectivas sociológicas,

metafísicas e como artefatos adotados pelos cientistas27 para a resolução de

problemas.

Ao problematizar a incomensurabilidade dos paradigmas, Bohm e Peat (1989,

p. 58) retomam a prerrogativa do diálogo científico como uma alternativa ao que

consideram uma “tendência da mente a agarrar-se ao que, na infra-estrutura

subconsciente das suas idéias tácitas, é confortável e seguro”. Os autores

relativizam a distinção entre os períodos de ciência normal e ciência revolucionária,

preconizando que a descontinuidade brusca das idéias científicas não necessita ser

uma assunção inevitável. Ao contrário, Bohm e Peat (1989) pressupõem a

possibilidade de um diálogo criativo entre paradigmas que se alternam no período

revolucionário da ciência. Eles se referem, ainda, ao crescimento do conhecimento

                                                          
27

 Bombassaro (1995) comenta o trabalho de Margaret Masterman intitulado A natureza do
paradigma, no qual o conceito de paradigma é problematizado, levando Kuhn a propor no posfácio de
1969 do livro A estrutura das revoluções científicas (originalmente publicado em 1962) o conceito de
“matriz disciplinar”. Kuhn assume o caráter circular do conceito de paradigma que, por sua vez, define
a comunidade científica. Propõe considerar a matriz disciplinar como o conjunto das generalizações
simbólicas, modelos, atitudes heurísticas na elaboração dos modelos e resolução de problemas,
valores de julgamento de validade e plausibilidade das teorias e compartilhamento dos casos
exemplares de resolução técnica dos problemas científicos.
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como um processo contínuo de mudanças que se assemelha ao desenvolvimento

de um organismo e não ao mero acúmulo de dados.

Diferentemente de Kuhn, os autores Bohm e Peat (1989) não se orientam

pela elaboração de um panorama descritivo da ciência, mas desejam propor

estratégias para o enfrentamento do estado de fragmentação do pensamento

científico contemporâneo. Sugerem que a assunção da validade das metáforas28 e

de uma atitude do pensamento como jogo29 na ciência poderiam contribuir para a

articulação de teorias consideradas incomensuráveis30, a partir do cultivo da

pluralidade de idéias.

Nesse contexto, a filiação rígida a um paradigma produz dificuldades na

comunicação entre os cientistas, ao impor limites ao jogo livre de pensamento.

Desde que a percepção do mundo é socialmente construída, a comunicação

desempenha um importante papel no desenvolvimento do potencial criativo da

comunidade científica31.

Bohm e Peat (1989, p. 316) sugerem um diálogo científico baseado na

pluralidade dos pontos de vista com o propósito da compreensão dos significados

que eles comportam, pois diálogo é dia, do grego “através de” e logos ou “palavra”:

“Deste modo, diálogo será o fluxo livre de significado entre as pessoas através da

comunicação, como uma corrente que flui entre margens”.

                                                          
28

 Como, por exemplo, a metáfora newtoniana da gravitação universal, segundo a qual “a Lua é uma
maçã”.
29 O pensamento como jogo vincula-se ao exercício livre e criativo de novas idéias e hipóteses. O
termo latino ludere além de originar a palavra “jogar” também é raiz de “ilusão”, “desilusão” e
“conluio”. De acordo com Bohm e Peat (1989, p. 70): “[...] ilusão implica em jogar falso com a
percepção; desilusão, jogar falso com o pensamento, e conluio, jogar falso com os dois a fim de se
manterem umas às outras, ilusões e desilusões”. Para os autores, o jogo livre do pensamento
científico implica na coexistência de uma pluralidade de teorias que estimula o diálogo aberto, a troca
de idéias e a conseqüente depuração das idéias científicas.
30

 Bohm e Peat preferem a designação de “paradigmas não relacionáveis”.
31

 Baseado nessa concepção, Schwartz (199-) intitulou seu livro sobre o percurso da Ciência Moderna
até a física contemporânea como “O momento criativo”. Nele, Schwartz (199-, p. 18) comenta:
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A pluralidade das idéias científicas sugerida por Bohm e Peat foi reconhecida

por Feyerabend (1977) como uma característica histórica do “anarquismo

epistemológico” do fazer científico. Em seu livro Contra o método, Feyerabend

considera a noção do método científico como um mito a-histórico. Alternativamente,

ele proclama que a historiografia da ciência corrobora o princípio do “tudo vale” no

âmbito da investigação científica. Segundo Feyerabend (1977, p. 33):

[...] as teorias só se tornam claras e “razoáveis” depois de terem sido usadas, por um longo
tempo, várias partes incoerentes que as compõem. Essa operação desarrazoada, insensata,
sem método é, assim, condição inevitável de clareza e de êxito empírico.

Em virtude dessa constatação, Feyerabend (1977) propõe a adoção de uma

metodologia pluralista segundo a qual, as teorias são comparadas entre si e não

apenas com dados da experiência. Também argumenta à favor da validação do

procedimento contra-indutivo na ciência, uma vez que nenhuma teoria se ajusta à

totalidade dos fatos empíricos. Com a prerrogativa de reconciliar o humanismo com

a ciência, Feyerabend recomenda a maior liberdade possível na utilização de

metodologias pelo cientista (ZANETIC, 1989).

Ao ideal de uma educação científica dialógica corresponde o pressuposto de

uma natureza dialógica do conhecimento científico. A perspectiva dialógica se

contrapõe ao ensino dogmático baseado na “verdade do mestre” (JAPIASSU, 1999)

ou na “verdade” inerente ao objeto do conhecimento. Freire (1992, p. 78) fala de

uma situação gnosiológica, “aquela em que o ato cognoscente não termina no objeto

cognoscível, visto que se comunica a outros sujeitos, igualmente cognoscentes”. A

educação científica dialógica, coerente com o ideal freireano de uma educação

como prática da liberdade, dirige-se à elaboração do pensamento. Conforme

                                                                                                                                                                                    

A criatividade é celebrada na cultura ocidental como o ápice da realização individual. No entanto, não diminui
absolutamente os feitos de Beethoven ou Einstein notar que seus momentos de criação foram, na verdade, resultado
de complexas circunstâncias sociais.
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assinala Japiassu (1999, p. 57): “[...] um ensino da ciência que não ensina a pensar,

não é um ensino da ciência, mas da submissão”.

A ciência e cultura confluem na educação pela necessidade da promoção de

uma cultura científica, possibilidade de compreensão das questões contemporâneas,

no sentido em que aponta Zanetic (2001) acerca da participação da ciência no

diálogo inteligente com o cotidiano e em sua presença marcante na história dos

últimos séculos.

Japiassu (1999, p. 67) conceitua a cultura científica do seguinte modo:

Esta expressão “cultura científica” designa um conjunto de conhecimentos, de idéias e de
representações mais ou menos vinculados à prática científica e constituindo, para cada um de
nós, em graus diversos, o panorama mesmo do pensamento atual.

A noção da cultura científica amplia-se, portanto, para a prerrogativa da

ciência enquanto cultura implicando em noesis, ou seja, a faculdade de pensar

(JAPIASSU, 1999).

Morin (1994) enfatiza, por outro lado, a necessidade de uma “ciência com

consciência” tendo em vista o desenvolvimento da Ciência Moderna desvinculado de

julgamentos morais considerados extrínsecos à produção do conhecimento. Com os

desdobramentos contemporâneos da tecnociência e seus poderes de manipulação e

destruição da natureza, coloca-se o problema do controle ético e político da

atividade científica.

Na Didactica magna Comenius (1996, p. 151) escreveu:

Infeliz a instrução que se não converte em moralidade e em piedade! Com efeito, que é a
ciência sem moral? Quem progride na ciência e regride na moral (é máxima antiga), anda
mais para trás que para frente.

Eis o significado do resgate da utopia comeniana e sua vinculação a uma

proposta de educação científica contemporânea.

Ainda, de acordo com Morin (1994), há um segundo apelo na afirmação

“ciência com consciência”. Nesse caso, a consciência relaciona-se com a aptidão
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intelectual da auto-reflexão, ao passo que, para Morin (1994, p. 10), “o pensamento

científico é ainda incapaz de pensar-se a si próprio, de pensar a sua própria

ambivalência e a sua própria aventura”. Nesse sentido, a educação científica não

deve se limitar a uma vulgarização da ciência que não se proponha, de alguma

maneira, a pensar ou a estruturar um pensamento acerca do conhecimento

científico.


