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À guisa de uma imagem final

[...] embora os homens possam fazer coisas de um ponto de vista “universal” e absoluto,

façanha esta que os filósofos jamais consideraram possível, perderam sua capacidade de pensar em

termos universais e absolutos, e com isto realizaram e frustaram ao mesmo tempo os critérios e

ideais da filosofia tradicional.

Hanna Arendt

A linha divisória entre a modernidade e a época contemporânea consiste, de

acordo com Arendt (2001), na distinção de uma percepção da natureza a partir de

um ponto de vista universal e da realidade de uma ciência “universal” que, ao

estender o seu domínio sobre a natureza, é capaz de destruí-la e, portanto, se

autodestruir.

E, por outro lado, o alcance do ponto de vista cósmico pela ciência

contemporânea seria uma evidência da própria origem universal do homem, ainda

que ele tenha substituído a harmonia do cosmo pela ordem da natureza e, talvez,

pudesse reconciliá-las.

Tal é o impasse atual, que a expressão “pensamento científico” poderia

comportar a interpretação de constituir um oximoro, ao aliar duas palavras de

sentidos incompatíveis. Pois, se há, de fato, uma concepção científica da realidade e

do mundo, em que medida o conhecimento operatório da ciência tornou-se a

negação do aspecto contemplativo do pensamento? Não é o caso de se defender tal

perspectiva acerca da ciência, mas contribuir para que ela não se estabeleça

efetivamente. É nesse sentido que o ensino de ciências deve configurar uma

educação problematizadora.
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Balizada pelo conhecimento científico, a educação se estende na direção da

construção e do entendimento do pensamento que elabora tais conhecimentos e,

junto com os mesmos, uma visão de mundo. Não pode, portanto, estar circunscrita a

uma reprodução dogmática dos saberes científicos e à veiculação ideológica de uma

ciência “definitiva”. Pelo motivo, ainda, de que a ciência reinventa, de modo

permanente, os seus saberes para que a tradição científica sobreviva, pois a ciência

está sujeita a transformações culturais e compromissada com a verdade fiduciária do

seu conhecimento sobre a natureza. Conforme salientou Einstein (1982), o conceito

da verdade científica é convencionado segundo as “regras do jogo” adotadas pelos

cientistas.

A epistemologia científica contemporânea ao problematizar os cânones da

objetividade e das metodologias da ciência, reconhecendo suas pluralidades e

vínculos a uma racionalidade historicamente circunstanciada, repercute na educação

científica propondo uma didática da significação e da intersubjetividade do

conhecimento. É um movimento de transformação da recepção tradicional da ciência

enquanto “detentora de um magistério apodítico e incontestável: da racionalidade,

da objetividade, da exatidão e da eficácia” (JAPIASSU, 1999, p. 10). Em seu lugar,

se propõe o ensino das ciências como diversidade dos modos de tessitura da rede

de significados sobre o conhecimento científico.

Neste trabalho, foi defendida a perspectiva do pensamento articulado à

educação científica não apenas em consideração aos seus aspectos formais e de

eficácia na resolução de situações-problemas, mas em função de uma curiosidade

epistemológica e concepção dos processos heurísticos, imagéticos, intuitivos, tácitos

etc. adotados pelos educandos não enquanto obstáculos ao entendimento, senão

como percurso próprio do pensar. É o que se observou no episódio relatado sobre a
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elaboração do conceito de centro de gravidade junto aos licenciandos. As imagens

“primeiras”, por mais incongruentes que possam parecer, oferecem as condições

possíveis para a construção conceitual mais elaborada, uma vez que elas sejam

reconhecidas e problematizadas pelo educador e educandos.

A proposta de conjeturar e experimentar a localização do centro de gravidade

das figuras planas ofereceu aos educandos a oportunidade de vivenciar a empatia

com os fenômenos físicos como um significado próprio do conhecimento humano

(POLANYI, 1983).

Ressalta-se, ainda, a despeito de um ideal de “eficácia” educacional baseado

na transmissão linear e monológica da maior quantidade de conhecimentos, no

menor intervalo de tempo possível e segundo o exercício da reprodução “mecânica”

dos mesmos, como estratégia de sua assimilação pelos alunos, o pressuposto da

educação científica dialógica, em oposição a essa prática ainda comum nas escolas,

se baseia numa concepção humanista do ensino. Feyerabend (1977, p. 71)

caracterizou de forma contundente o cenário de oposição a uma perspectiva da

pluralidade metodológica exercida na educação científica:

Educadores progressistas têm sempre tentado desenvolver a individualidade de seus
discípulos, para assegurar que frutifiquem os talentos e convicções particulares e, por vezes,
únicos que uma criança possua. Contudo, uma educação desse tipo tem sido vista, muitas
vezes, como um fútil exercício, comparável ao de sonhar acordado. Com efeito, não se faz
necessário preparar o jovem para a vida como verdadeiramente ela é? Não significa isso
dever ele absorver um particular conjunto de concepções, com exclusão de tudo o mais? E,
se um traço de imaginação nele permanecer, não encontrará adequada aplicação nas artes
ou em um fluido reino dos sonhos que pouco tenha a ver com o mundo em que vivemos?

O credo humanista de Feyerabend (1977, p. 71) pressupõe que a pluralidade

imaginativa associada à criação artística seja incorporada à pesquisa e á educação

científicas “não apenas como trilha de fuga, mas como elemento necessário para

descobrir e, talvez, alterar os traços do mundo que nos rodeia”.

Inúmeros desenvolvimentos históricos da ciência e abordagens

epistemológicas analisados sistematicamente nas páginas anteriores atestam a não
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linearidade da construção do conhecimento científico e a permanente reconstrução

dos significados cultural e social da ciência. Freire (2004, p. 74) explicitou uma

atitude metodológica equivalente àquela desenvolvida no trajeto deste trabalho:

[...] tomando distância epistemológica do objeto, faço minha aproximação cercando-o. “Tomar
distância epistemológica” significa tomar o objeto em nossas mãos para conhecê-lo; no cerco
epistemológico, para melhor me apropriar da substantividade do objeto, procuro decifrar
algumas de suas razões de ser.

Ao final, uma reflexão sobre o sentido da educação científica e que se faz

enquanto curiosidade epistemológica ao educador: tentativas de valorações rígidas

dos modos de operação do pensamento, podem conduzir a verdadeiros paradoxos1.

É o que observaram Minsky e Papert (1974) ao solicitarem a um garoto de cinco

anos de idade que desenhasse um cubo. O desenho efetuado pelo menino

encontra-se representado a seguir, ao lado da convencional perspectiva isométrica

desse sólido:

Seria a representação do cubo elaborada pela criança “inferior” à

convencional perspectiva isométrica? Ao analisar o desenho infantil, Minsky e Papert

(1974) observaram nele as seguintes características: cada face foi representada por

um quadrado; uma face “típica” é delimitada por quatro outras faces; todos os

ângulos representados são retos; cada vértice “típico” localiza-se na intersecção de

                                                          
1
 No sentido etimológico do termo “paradoxo”, ou seja, daquilo que se afasta da “doxa”, das opiniões

comumente aceitas.

Desenho infantil de um cubo.
(Extraído de Minsky e Papert,

 1974, p. 11)

Perspectiva isométrica
 de um cubo.
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três faces; os lados opostos de cada face são paralelos; há três ângulos retos em

cada vértice.

Visto que a representação icônica, segundo a perspectiva isométrica, não

reproduz um número igual de propriedades do cubo, Minsky e Papert consideraram

a representação estrutural do mesmo, elaborada pela criança, “melhor” que a

perspectiva icônica dos adultos.

O relevante desse caso, não é assumir, conforme fazem os autores citados, a

representação infantil do cubo como sendo “superior” à perspectiva isométrica do

mesmo. Interessante é a argumentação atestando o equívoco, ao se considerar

aquela representação simplesmente “inferior”2.

Há diversos e surpreendentes modos de pensamento e complexas relações

de hierarquização entre eles, conforme discutido neste trabalho. E, portanto, o ato

de pensar integra-se à educação científica segundo uma pluralidade de abordagens

do conhecimento vivenciadas pelos educandos. O ensino de ciência não pode estar

indiferente a essa realidade. Deve, também, empenhar-se na construção da cultura

científica como pleno exercício do pensamento humano.

                                                          
2 Uma situação equivalente foi diagnostica pelos estudos piagetianos sobre o desenvolvimento
cognitivo da criança. Segundo Szamosi (1988) Piaget conclui, por intermédio de experimentos com as
crianças, que a “velocidade” é uma noção mais intuitiva e menos derivada de considerações
temporais. O tempo está associado à seqüência de eventos enquanto a velocidade se refere à
seqüência de posições. As crianças tendem a associar a velocidade à ordem das posições dos
objetos e não ao tempo despendido num percurso ou à distância percorrida pelos mesmos. Assim,
para David Bohm (apud SZAMOSI, 1988) a elaboração da Teoria da Relatividade em torno da
velocidade da luz revelaria uma reminiscência, num nível mais abstrato, das operações mentais da
infância relativas à construção das noções de espaço e de tempo.


