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RESUMO
Entender supõe uma experiência do sujeito cognoscente. É preciso estar em contato,
experimentar. Mas não só. Atribuir significado à realidade requer processamento,
classificação, ordenação. Essa reflexão sobre a experiência processada, ordenada, é o
que configura o conhecimento. De acordo com o filósofo Gaston Bachelard (2010)
nosso contato imediato com o real só vale como um dado confuso e provisório. Esse
contato fenomenológico exige inventário, classificação, conexão, ordenação da
experiência, imputação de sentido e representação. Por essa razão a nossa primeira
leitura sobre algum fenômeno é limitada a níveis basilares da realidade. Elementos
como dinâmica, funcionamento ou características detalhadas do que é observado só
podem ser acessados em momentos posteriores e por meio de níveis mais elevados da
realidade, como explica o físico Werner Heisenberg (2009). As ideias tecidas por esses
dois grandes intelectuais oxigenam, na minha concepção, a noção de que conhecer não
significa apenas observar e descrever a natureza, mas atribuir valor e significado ao
conhecimento. Fundamentado nessas ideias e no horizonte cognitivo das ciências da
complexidade, objetivo neste trabalho experimentar uma reflexão sobre o nosso
entendimento de mundo construído e regulado a partir da ordenação da nossa própria
experiência. Procuro descrever como esse processo é capaz de oxigenar um pensar bem,
na acepção gestada por Edgar Morin (2004) e ampliada por Conceição Almeida (2007).
Tomo como hipótese de trabalho a experiência enquanto estratégia orgânica de
pesquisa, particularizando o termo definido por Bachelard (2010). Essa estratégia
permite aventurar-se pela penumbra do desconhecido para acessar camadas superiores
da realidade. Nessa concepção, a experiência funciona como um lodo nutritivo que
regula, repara e acresce em qualidade o entendimento. Utilizo como fio condutor a
minha caminhada profissional como professor da disciplina de Ensino de Ciências
Naturais I e II no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
nos semestres de 2013.1 a 2014.2. Nesse espaço pude vivenciar como as experiências
ajudam a romper com um entendimento simplificado do mundo. Escolhi trabalhar com
os problemas de pesquisa desenvolvidos por 398 alunos, dos quais foram utilizados 222.
As investigações foram essenciais para o questionamento dos fenômenos que antes
pareciam óbvios ou desinteressantes, trazendo à tona razões de funcionamento e
dinâmicas entre as estruturas observadas. Em síntese, a experiência é fundadora de um
pensamento dinâmico e vivo, visto que necessita da crítica para desconstruir as
impressões primeiras sobre os fenômenos, atribuindo valor e significado aos
conhecimentos gestados.
Palavras-chave: Experiência, Realidade, Educação Científica, Complexidade.

THE EXPERIENCE AS ORDER OF REALITY
AN ORGANIC STRATEGY FOR SCIENCE EDUCATION

ABSTRACT

Knowledge is understanding. According to the philosopher Gaston Bachelard our
immediate contact with the reality is only worth as confusing and provisional data. This
phenomenological contact requires inventory and classification. For this reason our first
reading on any phenomenon is limited to a basic levels of reality. Elements such as
dynamics, functioning or detailed characteristics of what is observed can only be
accessed at higher levels of reality, explains the physicist Werner Heisenberg. The ideas
woven by these two great intellectuals oxygenates the notion that a well-made thinking
does not require only observation and description of the nature, but assigns value and
meaning to the knowledge. Based on these ideas and on the cognitive horizon brought
by the complexity sciences, this research aims to nurture a reflection on our
understanding of the world built from a rational perspective of experience, as an organic
sequence of research. This arguments, over the study, describes how the experience is
able to oxygenate a well-made thinking, as the concept created by Edgar Morin and
expanded by Conceição Almeida. I argue that the experience as a path of investigative
research allows one to ventures in the shadows of the unknown to access upper layers of
reality. The experience is, therefore, an organic strategy for a well-made thinking - A
nutritious mud that oxygenates, regulates, repairs and configures the quality of
understanding. As a thread to discuss this ideas I've used my professional journey over a
year and a half as a Natural Sciences' teacher on the Federal University of Rio Grande
do Norte, where I could see how experiences helped on breaking a simplified
understanding of the world. I chose to work with the research problems developed by
398 students over these three semesters. The problems were essential to the questioning
of the phenomena that once seemed obvious or uninteresting, bringing out operational
reasons and dynamics of the observed structures. Experience, in this sense, is the
founder of dynamic thinking, as the need to deconstruct the phenomena's first
impressions, assigning value and meaning to gestated knowledge.
Key-words: Experience, Reality, Science Education. Complexity.

LA EXPERIENCIA COMO ORDENACIÓN DE LA REALIDAD
UNA ESTRATEGIA ORGÁNICA PARA LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA

RESUMEN

Entender supone una experiencia del sujeto cognoscente. Es preciso estar en contacto,
experimentar. Pero no solamente. Atribuir significado a la realidad requiere
procesamiento, clasificación, ordenación. Esa reflexión sobre la experiencia procesada,
ordenada, es lo que configura el conocimiento. De acuerdo con el filósofo Gaston
Bachelard (2010) nuestro contacto inmediato con lo real solo vale como un dado
confuso y provisorio. Ese contacto fenomenológico exige inventario, clasificación,
conexión, ordenacion de la experiencia, imputación de sentido e representación. Por
eso, nuestra primera lectura sobre algún fenómeno es limitada a niveles basilares de la
realidad. Elementos como dinámica, funcionamiento o características detalladas de lo
que es observado solo pueden ser accedidos en momentos posteriores y por medio de
niveles mas elevados de la realidad, como explica el físico Werner Heisenberg (2009).
Las ideas tejidas por esos dos grandes intelectuales oxigenan, en mi concepción, la
noción de que conocer no significa apenas observar y describir la naturaleza, pero
atribuir valor y significado al conocimiento. Fundamentado en esas ideas y en el
horizonte cognitivo de las ciencias de la complejidad, objetivo en este trabajo
experimentar una reflexión sobre nuestra concepción de mundo construida y regulada a
partir de la ordenación de nuestra propia experiencia. Procuro describir como la
experiencia es capaz de oxigenar un pensar bien, en la acepción gestada por Edgar
Morin (2004) y ampliada por Conceição Almeida (2007). Tomo como hipótesis de
trabajo la experiencia como estrategia orgánica de investigación, particularizando el
término definido por Bachelard (2010). Esa estrategia permite aventurarse por la
penumbra de lo desconocido para acceder camadas superiores de la realidad. En esa
concepción, la experiencia funciona como un lodo nutritivo que regula, repara e acrece
en cualidad el entendimiento. Utilizo como hilo conductor mi camino profesional como
profesor de la disciplina Ensino de Ciências Naturais I e II en el curso de Pedagogía de
la Universidade Federal do Rio Grande do Norte en los semestres 2013.1 a 2014.2. En
ese espacio pude vivenciar como las experiencias ayudan a romper con un
entendimiento simplificado del mundo. Elegí trabajar con los problemas de
investigación desarrollados por 398 alumnos, de los cuales fueron utilizados 222. Las
investigaciones fueron esenciales para el cuestionamiento de los fenómenos que antes
parecían obvios o no interesantes, trayendo a la superficie razones de funcionamiento y
dinámicas entre las estructuras observadas. En síntesis, la experiencia es fundadora de
un pensamiento dinámico y vivo, visto que necesita de la crítica para dar nuevos
sentidos a las impresiones primeras sobre los fenómenos, atribuyendo valor e
significación a los conocimientos gestados.
Palabras clave: Experiencia, Realidad, Educación Científica, Complejidad.
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Nota Introdutória
Para quê estudar Ciências?
Diante do mistério do real, a alma não
se pode fazer ingênua por decreto
Gaston Bachelard

Ano de 2008. Após quatro meses de planejamento estávamos prontos. Seria
nossa primeira vez em sala de aula, e os ânimos já estavam começando a ficar um pouco
alterados. Lembro bem que a iminência daquela ‘visita’ na semana seguinte já fazia
efeito em algumas colegas de curso, suando frio por ter que lidar pela primeira vez com
adolescentes de verdade, em uma escola de verdade. A disciplina de estágio
supervisionado, até aquele ponto, nos dava uma sensação de que estávamos em águas
calmas. As excessivas atividades de planejamento nos tornavam mais seguros, sempre
nos lembrando do treinamento que havíamos tido durante a educação básica, mas com
uma grande diferença - Agora sabíamos exatamente em que séries e em que situações
poderíamos utilizar aquele modelo, aquele exemplo, aquele cladograma e aquele
trocadilho biológico.
Em duplas planejamos dois bimestres sequenciais de aulas. Tudo fazia o perfeito
sentido, iríamos usar até datashow, recurso raro nas escolas estaduais naquele tempo em
Campina Grande, cidade do interior do estado da Paraíba. Tínhamos slides, figuras,
desenhos, textos e alguns outros materiais didáticos de fácil acesso na biblioteca da
universidade. Após quatro meses estávamos prontos.
Nos dois primeiros dias os olhares eram todos para nós, rostos assustados e
curiosos para entender o que estaria por vir. Pusemo-nos a observar como a professora
lidava com a turma, acompanhando algumas de suas aulas, que tinham como tema os
sistemas do corpo humano. Pedia-se silêncio, escrevia-se no quadro, atendia à alguma
dúvida, gritava um pouco mais, retirava os mais espirituosos de sala e dava
prosseguimento ao conteúdo. Perfeitamente normal, nada que não tivéssemos visto ou
vivido antes. Na próxima semana, começaríamos a regência, as aulas de verdade.
Estávamos prontos.
Designados para estagiar nessa turma de sétima série (hoje oitavo ano), às 07h
da manhã nós já montávamos a parafernália digital, cuidadosamente cedida pela
secretária da escola. Enquanto meu colega tentava abrir todos os cadeados que
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trancavam os equipamentos, eu começava a conversar um pouco com os alunos,
inquietos e ainda sonolentos. Mas a aula vai animá-los, pensamos! Nada é mais
divertido do que os assuntos relacionados ao corpo humano. Equipamento ligado,
começamos a nossa aula.

- Vocês sabem o que é o paladar? – A pergunta fez sobrancelhas levantarem.
- São os gostos, né, professor? – Respondiam os alunos em tom de pergunta.
- Muito bem! Nosso corpo consegue distinguir inúmeros gostos. Essa sensação se
chama paladar e ...

O debate sobre a estrutura e funcionamento do paladar humano continuava como
uma brisa, sem nenhum percalço. Estávamos sempre acompanhando o livro didático,
nós e os alunos, para ter certeza que seguíamos a trilha correta. Todos os alunos tinham
seus lápis na mão e escreviam em seus cadernos, fazendo gestos positivos com a cabeça,
sinalizando que estavam entendendo. O silêncio súbito da turma e o som das páginas
dos livros sendo viradas eram testemunhas de que a aula estava sendo um sucesso.
Em certo ponto, para demonstrar as fantásticas estruturas que nos permitem
sentir os gostos dos alimentos (as papilas gustativas), projetamos uma imagem
escaneada de um livro didático, semelhante a imagem abaixo, e seguimos a explicação
estrutural-funcional, assim como havíamos aprendido.
Figura 1 - Corte anatômico da língua humana. Fonte: Benjamin Cummings - Pearson Education
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Enquanto

falávamos

que

as

papilas

são

estruturas

que

possuem

quimiorreceptores que permitem identificar diferentes tipos de sabores, um aluno com
feição de dúvida estende o braço e faz a seguinte pergunta:

- Professor, o que é isso? – Apontando para a projeção.
- Isso o quê? – Tentando entender qual seção da imagem ele não tinha compreendido.
- Essa figura.

Nossa primeira reação foi de dúvida. O aluno, certamente, não estava prestando
atenção na aula até então e por isso não tinha a mínima ideia do que estava sendo
trabalhado.

- Você não estava prestando atenção? Sobre o que estávamos falando?
- Sobre o paladar, professor!
- Exato, e essas são as estruturas da língua que nos fazem sentir os gostos, lembra?
- Língua? A minha língua não é assim.

O comentário foi suficiente para desencadear uma sequência de eventos:
arrancou risadas da turma, deixou ambos os professores desconcertados - vermelhos de
vergonha, e fez surgir várias perguntas do mesmo gênero. Era evidente, agora, que
apenas algumas poucas pessoas conseguiram entender o que o corte anatômico
representava.
Afinal de contas, olhando para a imagem mais uma vez, o que ela tem a ver com
a língua que conhecemos cotidianamente? Essa que serve para estirar para os colegas;
lamber sorvete; e queimar ao tomar café muito quente? Certamente seria uma tarefa
bem mais simples falar do paladar e da língua a partir do que nós entendemos, já que
todos temos uma. Nossas memórias e registros corporais nos acompanham até a escola,
é impossível descarta-los. No entanto o estudo do corpo nos livros didáticos não fascina
os estudantes, como afirma Mônica Meyer (2010). A autora descreve que é comum os
estudantes se queixarem

do número excessivo de termos novos, da memorização enfadonha,
dos conteúdos afastados dos seus interesses, de uma abordagem que
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privilegia as doenças em detrimento de hábitos e práticas saudáveis,
de ilustrações mutiladas e sem proporção de tamanho. Um corpo
completamente estranho, sem laços de identidade e sem significado
(MEYER, 2010, p. 78).

O fato é que escolhemos falar da língua anatômica ao invés da língua vivida.
Percebi, depois de algum tempo, que apenas o modelo não é suficiente. Aquele silêncio
dos alunos; o acenar com as cabeças; e as sobrancelhas levantadas não eram sinal de
entendimento, mas de um esforço tremendo para apreender – no sentido de capturar - os
conceitos que nós, os professores, acreditávamos ser precisos, completos. Não poderia
ser diferente. Para fazer sentido de algumas estruturas presentes nos cortes anatômicos é
preciso treino. Normalmente leva um bom tempo para que um estudante de anatomia se
acostume com as noções de perspectiva e de ângulo dos desenhos técnicos, mas a maior
dificuldade é a de não conhecerem previamente como um músculo mastoide, sartório ou
quadríceps se parecem dentro do nosso corpo. É, certamente, um caminho pouco
pertinente pedir para que alguém compreenda qualquer modelo sem partir do seu campo
de entendimento. E é, consequentemente, impossível partir do campo de entendimento
dos nossos alunos se não empreendemos esforços para identifica-los.
Hoje ao conversar com os colegas da graduação lembramos de episódios como
esse e rimos. Os meses de planejamento e disciplinas sobre os fundamentos da educação
repetiram um padrão que já conhecíamos: o de reprodução de fatos e conteúdo. Nós não
estávamos prontos.
No caso que relatei, a forma de abordar o corpo humano, ligada ao
conhecimento formal do livro didático, consiste em uma organização que fazia sentido
apenas para os professores. Ao falar do corpo humano sem realizar, sequer, referência a
ele, no lugar de operar conexões, provavelmente operamos o sentido contrário:
distanciamentos de um possível entendimento. Essa deferência a um conhecimento
factual é bem descrita na literatura e apontada como problema da educação científica
atual (BIZZO, 2004; DELIZOICOV, ANGOTTI ; PERNAMBUCO, 2011; SCARPA ;
SILVA, 2013).
Ao longo das minhas experiências na educação básica como professor e,
também, como supervisor de estágio, testemunhei relatos de colegas queixando-se de
estudantes desinteressados ou desmotivados, que não veem sentido na sua disciplina a
não ser para ‘passar’, ou ser aprovado em alguma avaliação. O trabalho com as últimas
séries do ensino médio, por exemplo, é emblemático nesse sentido: deixa evidente a
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marca utilitária que as escolas esperam do ensino de ciências e biologia. A natureza do
interesse dos estudantes não reside mais em uma possível curiosidade, ou em um
problema de estudos que pode ser abordado pelo professor. Ela está voltada para uma
corrida de aquisição; verificação e acurácia de conteúdos programáticos exigidos pelos
exames de ingresso nas Instituições de Ensino Superior (IES).
É nessa etapa do ensino que a primeira grande divisão em áreas do
conhecimento ocorre, do ponto de vista da escolha do estudante. Exatamente como um
processo de adestramento, nos moldes descritos por Albert Einstein desde 1944
(EINSTEIN, 1944), a educação se resume a um treinamento por meio de intermináveis
listas de exercícios direcionando esforços para disciplinas que irão pontuar dentro das
prováveis áreas de atuação profissional. O estudo das outras áreas – desde o
fundamental desinteressantes e desarticuladas com a realidade dos estudantes –
subitamente perde a atenção que jamais teve. A justificativa para o abandono cognitivo,
acompanhado do baixo rendimento dos alunos, são sempre visões utilitaristas do
conhecimento. É frequente ouvir durante a docência as fatídicas: “Para quê estudar
isso?”, ou “Nunca vou usar isso na minha vida”.
Para quê estudar ciências? Por quê tentar compreender a ciência 1 e o
conhecimento científico? Por que me movi a escrever uma tese de doutorado sobre o
conhecimento e a ciência, escolhendo como epicentro da minha formulação a ideia da
experiência como estratégia orgânica?
Em um argumento inquietador Bachelard defende que é preciso dar à razão,
razão de evoluir (BACHELARD, 2010). Um pensamento que apenas apreende fatos
sobre a natureza não imprime sentido ou significação. Ficará para sempre preso no
campo das operações práticas, sujeito ao esquecimento iminente assim que sua utilidade
chegar ao prazo de validade. Essa reflexão de Bachelard funda, na minha concepção,
um dos principais problemas para os professores de ciências e biologia é dar sentido ao
estudo das ciências, indo na direção contrária a postura reprodutivista que tenho
atestado de perto.
De forma dialógica e recursiva, esse problema tem oxigenado a minha prática
docente na educação superior. Ao longo de um ano e meio desenvolvi uma proposta

1

Para Bruno Latour (2009) a ciência no singular é uma abstração sem rosto. O que existem são ciências
no plural – ciências biológicas, ciências médicas, ciências físicas, ciências naturais, ciências humanas. Por
ciência, me refiro, aqui, a uma forma de narrativa particular, hipercomplexa que objetiva um treinamento
do pensamento e tem por protocolo se aproximar da realidade, testar as interpretações e as imagens
construídas.
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prática nas disciplinas de Ensino de Ciências Naturais I e II na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte com os alunos do curso de graduação em pedagogia, e utilizarei
essa experiência investigativa, minha e de meus alunos, como corpus empírico desta
pesquisa. Desdobrarei estas experiências em quatro capítulos, que seguem as seguintes
ideias-chave:
O primeiro capítulo apresenta as ideias seminais que me possibilitaram entender
teoricamente o campo da experiência, e como ela é necessária para a construção do
conhecimento, não apenas na ciência. Procurei tecer essa reflexão a partir das artes e das
ciências enquanto expressões distintas do conhecimento para atribuir mais rigor a minha
hipótese de trabalho. Independente da região da realidade, a experiência é como uma
estratégia orgânica necessária para um pensar bem. Tomo como fundamento a noção de
realidade como trabalhada pelo físico Werner Heisenberg (HEISENBERG, 1996;
2009), para classificar o que são suas regiões e como podemos acessá-las e ordená-las,
conceitos esses muito caros ao autor. Utilizo a imagem que ilustra a capa da tese – a
Neuroglia e as células piramidais – assim como outros exemplos do cenário das ciências
e das artes, como operadores cognitivos para tecer esses argumentos. Não faço isso com
a pretenção de elaborar uma síntese da história das ciências ou das artes pelos séculos,
até porque, hoje, seria desnecessário dada toda a produção dos historiadores da ciência.
Apenas me atenho à concepção da metamorfose dessas expressões a partir dos escritos e
das ideias de Werner Heisenberg, Gaston Bachelard, Ilya Prigogine, Conceição Almeida
e Edgar Morin.
O segundo capítulo dá continuidade e desdobramento à discussão a partir da
minha experiência docente e dos projetos desenvolvidos por alunos de graduação em
Pedagogia. Aqui, de forma híbrida, é discutido como a minha experiência docente e as
experiências dos alunos podem servir para falar sobre esse campo de ordenação do
conhecimento. Em outras palavras, aqui estão o método e as referências de análise2
dessa pesquisa.
O terceiro capítulo se detém ao processamento dos dados construídos. De que
forma os projetos de pesquisa operaram um pensar bem? Tenho como referência nesse
2
Mesmo que Gaston Bachelard, um dos autores de referência para mim, use a palavra Objeto atinente aos
temas e problemas tratados por ele para falar da ciência, opto aqui por usar as expressões referências de
análise, referências de pesquisa ou realidade, na acepção de Werner Heisenberg. Tal como o físico
dinamarquês Niels Bohr, Heisenberg problematiza a concepção do vocábulo objeto, argumentos centrais
no livro A Ordenação da Realidade (HEISENBERG, 2010). Daí se depreende uma nova concepção do
que seja objetividade, subjetividade e a suposta separação sujeito/objeto, que será uma das bases
principais para uma ciência da complexidade em Edgar Morin.
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capítulo um padrão de análise que desenvolvi em parceria com minha orientadora desde
o mestrado. Em um primeiro cenário é tecida uma reflexão a partir do contexto geral
(utilizando todos os 222 trabalhos de pesquisa que consegui recuperar) e, em um
segundo cenário, apresento o diálogo a partir do pontual, do contexto particular,
utilizando cinco trabalhos na íntegra que demonstram regiões diferentes da realidade
ordenadas pelos alunos.
O quarto e último capítulo constelam os indicadores de uma ciência viva e como
a experiência pode priorizá-la em espaços educacionais. Aqui, tento tecer fios de
religação entre os objetivos da educação e os objetivos da ciência que queremos e que
precisamos a partir de uma noção seminal: tudo aquilo que é da ordem da experiência é
da ordem do sujeito que atua sobre e é recrutado pelas coisas do mundo.
O sujeito que supera uma atitude cognitiva anticrítica e reacionária é aquele que
obsessivamente se dedica ao conhecimento – trata, classifica, ordena, analisa e imputa
sentido para recriar novos significados e representações sobre o mundo. Nessa acepção
o sujeito que consegue operar a pulsão do conhecer está pesquisando continuamente,
como se espera dos professores da educação básica e superior, artistas, filósofos e
intelectuais em geral. Essa reflexão será base, nesse capítulo, para pensar como a noção
de pesquisa e de experiência podem se expressar nos espaços educacionais e na
continuidade da vida dos sujeitos.

25

Realidade - Um tecido de Conexões Diversas

CAPA

26

Oxigenação do pensamento
Não julgue o livro pela capa. Essa é uma regra que todos já escutamos repetidas
vezes, como um ditado popular. Ela certamente não abrange apenas os livros, funciona
como regra geral para conteúdos midiáticos que possuem uma capa, como os CDs e
para outros escritos, como essa tese. A sua função é deixar claro que não se deve
prender às aparências. O conteúdo deve ser o critério maior para organizar uma ideia
rigorosa sobre qualquer coisa. Mas mesmo assim, a capa continua lá. Foi escolhida para
ser daquele jeito. Apresenta-se daquela forma por uma série de motivos, a maioria do
quais são às vezes desconhecidos pelo autor, mas muitos entendidos e propositais. É
nesse sentido que gostaria de contrariar esse dito popular.
Todos os elementos de consciência 3 da capa dessa tese de doutorado têm uma
forte ligação com a ideia central do trabalho. Tomando-a como um operador cognitivo,
é a partir dela que eu gostaria de esboçar os caminhos que orientaram a construção do
meu argumento, a começar pelo título do trabalho.
Em A ordenação da realidade, manuscrito de 1943, que se constitui a matriz da
compreensão de Werner Heisenberg sobre a realidade e sobre a natureza, o físico expõe
de forma desdobrada, e com detalhes, a tese de que a realidade tem uma dinâmica de
ordenação – “é o conjunto de conexões pelas quais nossa vida é amalgamada e
suportada” (HEISENBERG, 2009, p. 7). Decorrente dessa dinâmica se constituem os
vários domínios do mundo que nós vivemos: o domínio da religião, das ciências, da
arte, entre outros. Nessa pesquisa tenho como hipótese de trabalho e argumento de tese
que as experiências vividas pelo sujeito são a base para a produção do conhecimento,
daí por que a tese tem como subtítulo parte do nome do livro de Werner Heisemberg.
Mas não só o título que compõe a capa faz referências ao conteúdo. A obra de
arte escolhida para representar as ideias da pesquisa também tem elementos de
consciência. De autoria do neurocientista americano Greg Dunn, a imagem que figura
no centro da capa tem uma composição híbrida. Para a sua tessitura, o artista misturou
dois tipos distintos de imagens de células do cérebro com técnicas de pintura asiáticas,
3

Uso consciência aqui não no sentido psicológico que se opõe a um inconsciente. Mas no sentido
trabalhado por Heisenberg, que se refere à ordenação da realidade a partir de elementos que temos
domínio de escolha sobre eles. Esses elementos são chamamos de elementos de consciência. Para
Heisenberg, “Em última instância, o conhecimento não é outra coisa senão ordenação – não de algo que já
estaria presente como objeto de nossa consciência ou de nossa percepção, mas de algo que só se torna um
conteúdo de consciência propriamente dito ou uma ocorrência percebida por meio dessa ordenação”
(HEISENBERG, 2009, p. 127).
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como a pintura Japonesa a base de água sumi-e (墨絵). Arte e ciência surgem, na
imagem, como um amálgama do pertencimento híbrido do autor - neurocientista e
artista plástico. Tanto as células nervosas quanto a pintura japonesa são expressões do
seu desejo de descrever a realidade. Assim como Greg Dunn, todos nós descrevemos a
realidade a partir do nosso entendimento de mundo, decorrente daquilo que é
experimentado. A nossa experiência é construída por meio de referenciais múltiplos e
interligados como uma rede (representada na imagem pelos neurônios e suas
ramificações). Esse é um dos argumentos fundadores desse trabalho: conhecimento é
entendimento derivado de experiência.
Os dois tipos de células nervosas utilizadas pelo autor na elaboração da sua obra
foram as células piramidais, ou neurônios; e as células gliais, ou Neuroglia. Sabemos
que os neurônios são as unidades de excitação primária no cérebro dos mamíferos e são
responsáveis por características seminais para o corpo, como a cognição e a
motricidade, por meio das sinapses. Como pode ser observado na imagem que ilustra a
capa, os neurônios não figuram como primeiro plano de inspiração. De fato são as
células da Neuroglia que oferecem substância para o título e o espírito da obra - Glial
Flare (Algo como Clarão ou Chama Glial).
Essas células, antes consideradas apenas como estruturais, tiveram a função
restrita a dar suporte e coesão aos neurônios. Daí deriva o seu nome Glia, do grego γλία,
que significa lodo, limo, ou cola. Só recentemente pesquisadores (MORRENS, VAN
DEN BROECK ; KEMPERMANN, 2012; BORRELL ; GÖTZ, 2014; DIMOU ; GÖTZ,
2014) tem entendido e descrito com detalhes que essas células, muito mais numerosas
que os neurônios, não fornecem apenas suporte, ou, pelos menos, não apenas suporte
estrutural. Elas fornecem o suprimento de nutrientes, como o oxigênio, necessários para
que os neurônios funcionem bem. Além disso atuam na transmissão das sinapses,
podendo modificá-las nas fendas sinápticas. Estudos mais recentes (DIMOU ; GÖTZ,
2014) tem mostrado que além dessas notáveis funções, a Neuroglia (Figura 1) atua na
recuperação e crescimento das células nervosas, como células tronco neurais, sendo de
extrema importância para o desenvolvimento da memória e do aprendizado a longo
prazo.
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Figura 2 - Células nervosas e células gliais. Micrografia eletrônica de varredura (MEV) colorida. Fonte: Thomas
Deerinck - Science Photo Library

Entendemos, hoje, que a qualidade das sinapses e a sua garantia de
funcionamento a longo prazo são consequências do trabalho da Neuroglia. A cognição,
portanto, não necessita apenas de sinapses, mas de sinapses bem feitas, oxigenadas,
reguladas, reparadas, que possam funcionar dessa forma ao longo da nossa vida inteira.
Para entender bem o mundo necessitamos, também, de oxigenação e regulação
constantes. Por isso a Neuroglia parece ser uma escolha perfeita para ilustrar outros dois
argumentos fundadores desse trabalho. Conhecer bem não significa apenas observar e
descrever a natureza, mas atribuir valor e significado ao conhecimento. Significa
empreender uma ruptura com o conhecimento vulgar, e tentar traçar uma caminhada
para além do essencial – conceito trabalhado por Heisenberg (2009) para designar
aquilo que é visto em primeiro plano. Irei desdobrar esse argumento durante toda a tese.
Para Bachelard as teorias científicas, as leis e os princípios que conferem
entendimento racional aos fenômenos só farão sentido se comprovados pela experiência
científica e essa, posteriormente, ordenada pela lógica. Conhecimento, experiência e
entendimento são, nessa acepção, elementos recursivos para a construção de
pensamento novo. Não mais o ‘objeto’ representa a realidade, mas o hipotético é o

29

fenômeno a ser estudado. A esse respeito, “a reflexão é que dará novo sentido ao
fenômeno inicial, ao sugerir uma sequência orgânica de pesquisas, uma perspectiva
racional de experiências” (BACHELARD, 2010, p. 15). O que Bachelard define como
sequência orgânica de pesquisa, eu particularizo aqui na expressão estratégia orgânica
de pesquisa, visto que considero a experiência vivida como base para a construção de
conhecimento.
A ideia de estratégia aparece aqui decorrente de duas contaminações. Desde
2009 entrei em contato com esses agentes contaminantes a partir de conceitos e atitudes
que dificilmente acham fronteiras – são convergentes e híbridos, mas parecem se
caracterizar em duas vias para mim, devido a cronologia e forma pelas quais fui exposto
a esses argumentos. A primeira via, mais conceitual-vivida, gestada a partir do mundo
das ideias, foi contaminada por Edgar Morin.
Para Morin (MORIN, 2003; 2004; 2007; 2011), um conhecimento que se limita
a uma construção determinada, como um programa, aborta as potencialidades de
emergência do novo. Segue uma estrutura pré-determinada que não potencializa a
criatividade. Um conhecimento livre, criativo, porém rigoroso, deve orientar sua
caminhada ao longo do caminho. Adotar uma estratégia, nessa acepção, significa
priorizar um pensamento construído em rede, não limitado a um programa fixo, por isso
complexo. A distinção entre programa e estratégia funda-se, portanto, no sentido que

O programa constitui uma organização predeterminada da ação. A
estratégia encontra recursos, faz contornos, realiza investimentos e
desvios. O programa efetua repetição do mesmo no mesmo, ou seja,
necessita de condições estáveis para sua execução. A estratégia é
aberta, evolutiva, enfrenta o imprevisto, o novo. O programa não
inova, mas a estratégia sim (MORIN, CIURANA ; MOTTA, 2009, p.
29).

A segunda via de contágio, experimentada, cotidiana, desdobrada em ciclos de
afetividade e pesquisa – portanto vivida-conceitual, foi contaminada por Conceição
Almeida. Em quase quatro anos de imersão no Grupo de Estudos da Complexidade –
GRECOM, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pude ter contato com
formas diferentes de estar no meio acadêmico e interpretar a ciência a partir de um
ponto de vista orgânico.
Enquanto orientando de mestrado e doutorado, pude acompanhar de perto como
Conceição Almeida opera uma estratégia do pensamento próxima ao desenvolvimento
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vivo das ideias. As incansáveis tentativas de Galvani para reanimar corpos inertes
utilizando correntes elétricas em seu laboratório parece ser, de forma análoga, a
estratégia do laboratório cognitivo de Conceição Almeida. Cada nova ideia trabalhada
por ela é reanimada com força vital, e toma expressão viva no Grecom, nas produções
acadêmicas, nos conselhos, nas orientações, enfim, na nossa vida. De forma recursiva e
retroalimentada, todas as suas decisões de vida são expressas apaixonadamente nas suas
ideias. Essa constante manutenção de um pensamento evolutivo, como estratégia,
fundou, para mim, cotidianamente, forma e significado real ao desdobramento da
máxima criada por Edgar Morin (por as ideias na vida e a vida nas ideias). Replicando
que “é preciso hibridar a vida nas ideias e as ideias na vida”.
É possível compreender, agora, que assim como a Neuroglia funciona como um
lodo nutritivo que oxigena e regula os neurônios, a experiência é um caminho
investigativo de pesquisa que pode oxigenar o entendimento, uma vez que permite
aventurar-se pela penumbra do desconhecido para acessar camadas superiores da
realidade. A experiência é, portanto, uma estratégia orgânica de pesquisa – como se
fosse um lodo nutritivo que oxigena, regula, repara e configura a qualidade do
entendimento.
Certamente a condição híbrida presente na tela de Greg Dunn não fixa limites
entre autor e obra. A dissolução das fronteiras entre neurônios e células glia;
neurocientista e artista plástico; método e objeto passa a ser iminente. De igual modo
conhecimento e entendimento representam o objetivo dessa tese: experimentar uma
reflexão sobre o nosso entendimento de mundo construído e regulado a partir da
ordenação da nossa própria experiência.
Ao tomar como hipótese de trabalho essa perspectiva racional que compreende
um bom processamento das nossas experiências, não tenho como horizonte o
conhecimento como processo genérico. O que me disponho a trabalhar é a produção de
um ‘conhecer bem’ – como processar com mais rigor dentro do código de uma razão
aberta. Para Edgar Morin esse tipo de conhecimento é gestado a partir de um
pensamento complexo, um pensar bem, comprometido com a religação dos saberes e
consciente das suas próprias contradições. Esse pensamento

[...] deve estabelecer fronteiras e atravessá-las, abrir e fechar
conceitos, ir do todo às partes e das partes ao todo, duvidar e crer,
deve recusar e combater a contradição, mas ao mesmo tempo assumila e alimentar-se dela (MORIN, 1999b, p. 209).
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O conceito de pensar bem não se limita a um pensamento pontual. Almeida
amplia essa noção, tratando-a como necessária para nosso século. Para a autora, pensar
bem é “fazer do pensamento uma teia tecida de muitos conhecimentos, compreender o
que eles têm de essencial” (ALMEIDA, 2008, p. 47). Essa forma de organizar
conhecimentos tem estreita ligação com a própria ordenação das coisas do mundo,

dos domínios físicos, materiais, simbólicos, ecológicos, educacionais.
Se é correto afirmar que a compreensão da interdependência múltipla
dos fenômenos (sejam eles físicos ou culturais) só poderia emergir de
uma sociedade-mundo em intensa interdependência, é igualmente
razoável afirmar que uma “reforma do pensamento e da educação” em
bases complexas configura, ao mesmo tempo, ferramentas cognitivas
e sugestões pragmáticas essenciais para viver, conhecer e projetar
novos horizontes civilizacionais (ALMEIDA, 2008, p. 50).

Assim como na pintura de Greg Dunn, híbrida em sua essência, utilizo também
um referencial híbrido, a partir das ciências da complexidade. O diálogo com autores
como Ilya Prigogine, Bruno Latour, Basarab Nicolescu, Jorge Larrosa, Edgar Morin e
Conceição Almeida foi essencial para oxigenar as ideias dessa tese.
Como as células glia, que fornecem nutrientes e regulam as sinapses, a tríade
experiência, conhecimento e entendimento receberam nutrientes das ideias do físico
Werner Heisenberg e do filósofo Gaston Bachelard. Essas ideias são seminais para
ordenar a necessidade de um exercício de cooperação entre aquilo que é da ordem do
vivido com o ‘esforço teórico e a pesquisa experimental’ (BACHELARD, 2010), para
superar a percepção primeira sobre os fenômenos (HEISENBERG, 2009).
É importante questionar por qual razão precisamos superar a percepção primeira
se ela, por vezes, acalma a nossa curiosidade? Tomando como referencial nossa
primeira leitura sobre algum fenômeno, nos limitamos a acessar um nível basilar da
realidade. Não compreendemos a dinâmica, funcionamento ou razões características do
que é observado à primeira vista. Esses elementos só podem ser acessados em níveis
mais elevados da realidade (HEISENBERG, 2009). Nosso contato imediato com o real
"só vale como um dado confuso, provisório, convencional” (BACHELARD, 2010, p.
15). Esse contato fenomenológico produz uma experiência se o sujeito inventaria,
classifica, produz conexões, imputa sentido, reconhece sentido e faz associações –
exige, portanto, “inventário e classificação" (idem, p. 15).
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É essa característica dinâmica do pensamento que garante às ciências a
possibilidade de ampliar suas interpretações sobre diversos aspectos da natureza, como
a função das células da glia, por exemplo. É por esse motivo, também, que a obra de
arte que ilustra a capa deste trabalho agora parece diferente, viva, repleta de sentido.
Existem, agora, conexões claras entre a obra de arte e o tema de pesquisa. Talvez antes
dessa leitura, antes da experiência, vários detalhes passariam desapercebidos. De acordo
com Bachelard, é sempre a partir desse caminho crítico que tomamos consciência das
razões e atribuímos, impregnamos, imputamos sentido novo ao fenômeno, podendo
acessar níveis mais elevados da realidade, nas palavras de Heisenberg. Por esse motivo,
quando propus a descrição dos elementos da capa desse trabalho como operador
cognitivo para falar do tema de pesquisa, utilizei o termo elementos de consciência
(HEISENBERG, 2009), ou seja, os únicos que podemos descrever e somente a partir
dos quais podemos empreender uma sequência de pesquisa para apreender, classificar e
significar.
Um outro elemento consciente presente na capa, e que dialoga diretamente com
os argumentos tecidos até agora é o tipo de letra. Escolhi para compor os escritos da
primeira capa e das capas dos demais capítulos a fonte Baskerville Old Face, um tipo de
letra classificado como de transição entre as velhas fontes e os novos estilos. Ela é,
portanto, outro híbrido. Mas esse não é, no entanto, o único elemento de consciência
que me deteve à escolha.
O tipo de letra escolhido é uma referência direta e uma homenagem à obra The
Hound of Baskerville: Another adventure of Sherlock Holmes do Sir Arthur Conan
Doyle (1902) que populariza o estilo literário de romances policiais. Nessa obra os
personagens Sherlock Holmes e seu caro ajudante Dr. John H. Watson (Figura 2)
tentam decifrar os mistérios de um assassinato.

Para

isso

utilizam

técnicas

investigativas que tornaram a imagem do detetive um personagem meticuloso, astuto,
que se questiona constantemente sobre a consistência da pista que está seguindo e dos
dados que constrói. A constante ajuda do Dr. Watson na resolução do caso, e sua perícia
enquanto médico legista, parece fundar a ideia de que técnica e ciência precisam
caminhar juntas para uma descrição mais precisa da realidade, ideia tratada também na
obra de Heisenberg (2009).

33
Figura 3 - O mistério por trás das rochas. Fonte: The Hound of Baskerville - p. 204

O caminho investigativo descrito com riqueza de detalhes na obra de Doyle
parece elevar do domínio policial essa estratégia. Utilizamos hoje a nomenclatura
investigação para descrever pesquisas de todas as sortes. Mas para além do mundo
descrito pela linguagem, a investigação em sua essência parece ramificar-se como uma
forma de organizar a experiência por meio da resolução de problemas (POZO,
ECHEVERRÍA, CASTILLO et al., 2008). Bachelard (2010) e Heisenberg (2009)
argumentam a partir de matrizes muito próximas que os problemas são essenciais para a
construção de conhecimento científico, porque tiram o conhecimento da sua inércia.
São, portanto, dinâmicos no sentido de que fundamentam a crítica e a desconstrução do
conhecimento vulgar e preguiçoso.
Isso não significa que qualquer problema exercite uma aeróbica dos neurônios.
Essa expressão criada por Conceição Almeida demonstra de forma prática que nosso
pensamento necessita de exercício (ALMEIDA, 2012). Na concepção bachelardiana,
“nós conhecemos contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal
feitos” (BACHELARD, 2010, p. 165). Os problemas, nesse sentido, parecem funcionar
como elementos de tensão constante entre o conhecido e o desconhecido, entre o
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conhecimento e a ignorância (POPPER, 1999). Alguns autores classificam como
problemas autênticos (POZO, ECHEVERRÍA, CASTILLO et al., 2008) os que partem
do campo de entendimento cotidiano. Trabalhando sobre essa ideia, procurei sempre
remeter a uma meta para a educação científica: um pensar bem. Em decorrência dessa
meta, faz sentido refletir que, se todo pensar bem deriva de conhecimentos pertinentes
(MORIN, 2004), esses problemas construídos mais próximos da vida dos sujeitos
podem ser considerados problemas pertinentes. São esses problemas pertinentes que
agenciam, facilitam e permitem trabalhar o ensino de ciências por meio de experiências
didáticas, que caminham pelas vias das experiências vivida e científica.
Da obra de arte à normatização das letras. Das células da Glia à experiência na
sala de aula. Certamente o itinerário dessa pesquisa pode ser agora mapeado com
facilidade por meio da sua capa. Alcançaremos, então, a totalidade? Podemos julgar o
livro pela capa? Sim e Não. Ainda estaremos limitados aos elementos de consciência.
De uma descrição da realidade decorrem outras. Da resolução de um problema
decorrem outros, quase que como brotamento. Nunca chegaremos à descrição total da
natureza.
Será, então, um esforço inútil empreender experiências, medições, experimentos
e investigações? De forma alguma. Uma das características basilares do espírito
científico é sempre se opor à inércia do pensamento (BACHELARD, 1995). É esse um
dos argumentos mais inspiradores para mim enquanto escrevo essas linhas; quando
entro na sala de aula; e quando me planejo para o amanhã. Essa oposição permite
ordenar, pelo menos, o que nos é acessível. O caminho disciplinado da pesquisa dá
acesso, sempre, a uma reforma do pensamento e a construção de conhecimento
científico que, nas palavras de Gaston Bachelard, é sempre a reforma de uma ilusão.
Nas próximas sessões desse capítulo, constelo em detalhes como as ideias
gestadas por Heisenberg e Bachelard funcionam como fios condutores para conectar os
conceitos trabalhados e apresentados até aqui e como Edgar Morin, em um terceiro
polo, dá sustentação e amplia esses argumentos. Procurei tecer desdobramentos dos
principais argumentos que me permitiram ordenar uma concepção de experiência como
simbiose entre o vivido e o científico, assim como necessidade desse diálogo para a
educação científica a partir de possibilidades didáticas trabalho em sala de aula.
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Catarses e Simbioses

Todo conhecimento humano emerge
incessantemente do mundo da vida
Edgar Morin

Uma das imagens mais forte das ciências que consigo lembrar da minha infância
é composta pelas peças anatômicas – pedaços de corpos humanos utilizados para estudo
– e pelo cheiro de formol dos laboratórios de anatomia humana da UEPB, que visitava
sempre que acompanhava minha mãe à universidade. Essa imagem, particularmente
curiosa, tem a ver com um episódio desencadeado pela minha professora da primeira
série (hoje segundo ano).
Tentando manter certa ordem na sala repleta de crianças de 05 a 06 anos de
idade, a professora costumava criar histórias fantásticas para repreender algum
comportamento. Uma delas, que lembro até hoje, é a do olho da consciência. Depois de
qualquer tumulto entre as crianças por conta de qualquer material pego e não devolvido,
ou de palavras mal criadas, a professora preparava todos em fila para o sermão, algo
mais ou menos nessas linhas: “Não façam mais isso crianças, o terceiro olho está vendo!
Vocês sabiam que todos temos um ‘olho da consciência’? Dentro das nossas cabeças
esse terceiro olho vê tudo que fazemos de bom e de ruim, está sempre nos vigiando, e
faz a gente se sentir mal e muito triste por tudo de ruim que fizermos. Lembrem-se antes
de brigar com os colegas: o olho da consciência está vendo”.
Seria então o senhor Lucas, técnico do laboratório de anatomia da UEPB – lugar
já familiar para mim na época – quem iria finalmente esclarecer a minha curiosidade. A
pergunta foi direta, deixando o homem sem ação, digna da sinceridade infantil: “dá para
abrir um cérebro ao meio?”, “porque eu gostaria muito de ver o olho da consciência”.
Nesse dia aprendi o que eram os hemisférios esquerdo e direito e o cerebelo. Não havia
nenhum sinal do olho.
Pouco mais de uma década depois eu voltaria a pisar naquele laboratório e a
reencontrar o senhor Lucas, dessa vez como ingresso do curso de ciências biológicas.
Anatomia Humana I, uma das disciplinas do primeiro semestre do curso era agora muito
mais do que partes misteriosas em balcões quatro vezes mais altos que eu e tanques
gigantescos de formol. Era um exercício de descrição estrutural e morfológica do corpo
humano em todos os seus detalhes: fossas, seios, nervos, suturas, ligamentos, tendões,
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músculos, septos, ossos, órgãos genitais e cartilagens. As peças anatômicas, antes
misteriosas e sombrias, agora eram quadris, crânios, ossos proximais e distais,
quadríceps e deltoides – todas descritas em algum tomo dos manuais de Sobotta ou
Netter. Interessante pensar que após um ano de trabalho no laboratório, senhor Lucas
continuava sendo aquela figura misteriosa que protegia os corpos, mesmo que eu já
soubesse classificar exatamente e em detalhes cada uma daquelas peças anatômicas.
É evidente que o corpo de conhecimento construído nessas duas etapas de vida
que relatei seja diferente um do outro em vários aspectos. Em cada um desses tempos a
experiência foi necessária para realizar ordenação. Como artifício demonstrativo
podemos identificá-la, aqui, circunscrita em duas regiões: 1) uma experiência primeira,
ou vivida, movida pela curiosidade, que muitas vezes aparenta ser suficiente; e 2) uma
experiência científica, lapidada, madura, que requer categorização e análise para
ordenar o objeto, e também aparenta por vezes ser suficiente. Uma vez que evidencio a
experiência como tessitura necessária para a ordenação da realidade, torna-se
necessário, também, delinear qual experiência estou me referindo aqui. Qual dessas
duas regiões devemos privilegiar no ensino de ciências: a experiência vivida ou a
experiência científica?
É importante lembrar que a construção do conhecimento é uma caminhada
“empreendida por sujeitos com valores e concepções de mundo que vão se consolidando
por meio de suas experiências” (ALMEIDA, 2006, p. 5). Como uma cadeia recursiva,
esta não pode ser trilhada por terceiros, apenas pode se processar no e pelo sujeito, visto
que conhecemos intimamente (BACHELARD, 2010). É necessário empreender nossas
próprias experiências para processar aprendizagens, como argumenta Almeida. Para a
autora ninguém conhece no lugar de ninguém,

Ninguém se transforma senão a partir de si próprio, de suas próprias
experiências e aprendizagens. Conhecimento não se transfere, mas
propriamente se organiza a partir da experiência do sujeito, de sua
curiosidade, de seu espanto interrogativo, de sua construção. É nesse
sentido que dizemos que todo conhecimento é subjetivo, apesar de ser
compartilhado socialmente (ALMEIDA, 2008, p. 51).

Apesar de essencial para conhecer, a experiência vivida, não é suficiente. É uma
região a partir da qual podemos ordenar e dar significado ao que foi experimentado.
Privilegiar a região da experiência vivida dos sujeitos, levando em consideração seus
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saberes, valores, costumes e crenças é necessário para um ensino de ciências implicado
socialmente, no entanto não é suficiente.
A análise de Gaston Bachelard sobre a ciência como uma organização do
pensamento racional certamente é uma matriz para problematizar essa questão. Ao
descrever a ciência atual, onde o fenômeno descrito já não representa um reflexo do real
e sim, mais precisamente, metáforas da organização da realidade. É fundamental que o
cientista empreenda uma organização racional das suas experiências como relatos do
seu processo de pensamento. Investir nessa direção significa fazer aumentar o rigor,
através do mecanismo da reflexão e da crítica (BACHELARD, 2010, p. 15).
Significa dizer que a experiência só pode ser tomada como um suporte quando
proceder rupturas com o que é da ordem da experiência primeira, uma vez que esta tem
como base um contato imediato com o real e só vale como um dado confuso, provisório
e convencional (BACHELARD, 2010). Para Bachelard, “não podemos ter nenhuma
confiança na instrução que o dado imediato pretende nos fornecer” (idem, p. 15).
Consequentemente esse contato primeiro, chamado de fenomenológico, precisa ser
lapidado, “exige inventário e classificação” (idem, p. 16).
A crítica, a reflexão e o rigor são condições essenciais para que a experiência
possa se tornar um suporte para o bom pensamento e para o espírito científico.
Bachelard argumenta que o racional “se realiza no desprendimento dos valores
imediatos”, onde “estruturas racionais são mais visíveis em segunda posição do que em
primeiro dado” (BACHELARD, 2010, p. 29).
A condição de estar mais visível a uma segunda posição significa que é
necessário operar processamento e lapidação a partir de uma primeira condição. Investir
em uma cultura científica, e por conseguinte, em uma lapidação da experiência
científica como suporte válido para o pensamento significa proceder uma “catarse
intelectual e afetiva” (BACHELARD, 2010, p. 148). Operar essa região da experiência
significa, também, operar um “desprendimento dos valores imediatos”; uma
“psicanálise dos erros iniciais” e uma ruptura com o conhecimento vulgar, opinioso,
apressado (BACHELARD, 2010, p. 150), preguiçoso. “A ideia é então criticar e
desorganizar as intuições primeiras” (idem, p. 150) – visto que nestas estão alguns dos
obstáculos que podem causar lentidões e dificuldades para um bom pensamento, de
acordo com a análise de Bachelard.
Para além do campo das ciências e do trabalho do cientista as reflexões tecidas
por Bachelard, a partir do paradigma emergente na física, têm reverberações
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epistemológicas muito fortes que penetram, também, a educação científica. As suas
proposições vão na direção da necessidade de uma consciência de mutação, crítica que
enfatiza as características dogmáticas presentes nas práticas, instrumentos e métodos
que escolhemos para ensinar ciências; na permeabilidade factual da cultura científica na
escola; e no utilitarismo dos saberes/fazeres do professor de ciências (BACHELARD,
1995). Para Bachelard, o trabalho de manipulação do conhecimento exercido pelo
epistemólogo “é o de tomar os fatos como ideias, inserindo-os num sistema de
pensamento” (2010, p. 168). O trabalho do espitemólogo tem natureza muito próxima
ao trabalho do professor, uma vez que esse

consiste no esforço de mudar de cultura experimental, de derrubar os
obstáculos já amontoados pela vida cotidiana, de propiciar rupturas
com o senso comum, com um saber que se institui da opinião e com a
tradição empiricista das impressões primeiras (BACHELARD, 2010,
p. 168).

As proposições de Heisenberg, desdobradas com mais detalhes nas sessões
posteriores, certamente constituem uma matriz de ampliação importante para
compreender a necessidade da lapidação da experiência. Para Heisenbeg (1996, 2009) o
trabalho humano de descrição da natureza, seus fenômenos e dinâmicas – o que ele
chama de realidade – constituem um tecido de conexões diversas, que não operam
apenas como uma consequência do desenvolvimento da ciência e dos métodos
científicos recentes, mas necessita de constante ordenação.

Tal como a criança que só consegue aprender as palavras no constante
jogo alternante entre agir, falar e experimentar, a ciência se
desenvolve em uma conexão imediata com a aplicação prática e essa
permanece no final das contas o critério propriamente dito para a
correção do conhecimento adquirido (HEISENBERG, 2009, p. 23).

Nesse ponto é preciso retomar algumas considerações. Se a região da
experiência primeira/vivida é necessária mas não é suficiente, visto que precisa de
ordenação, devemos privilegiar, portanto, a região da experiência processada/científica?
É importante lembrar que, na concepção de Bachelard, a experiência só é um
suporte confiável depois de tratada pela crítica. A experiência científica atende a esse
critério visto que opera rupturas com o senso comum, com um conhecimento vulgar, e
com as impressões primeiras. É um movimento de catarse necessário para atribuir valor
e significado.
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Privilegiar a crítica e a reflexão em direção à região da experiência científica, na
minha concepção, é necessário para o ensino de ciências, no entanto não é suficiente.
Nessa condição dupla de necessidade mas não suficiência, em que direção podemos nos
deslocar?
Talvez a direção pela qual transitar não seja necessariamente uma escolha
binária entre uma das duas regiões da experiência. Para enxergar de outro ponto de vista
e ampliar a concepção de experiência é necessário introduzir um terceiro eixo
argumentativo. Escolher outra via, um caminho que não diz respeito a resolução de uma
escolha binária, mas que trabalha na simultaneidade e na complementariedade das
proposições aparentemente contraditórias são marcas do pensamento de Edgar Morin
que funciona, para mim, como esse terceiro elemento dialógico às proposições de
Bachelard e Heisenberg.
O caminho para um pensamento inquieto e não disjuntor que Morin opera tem
bases na necessidade de reintroduzir o papel do sujeito em todo o conhecimento, uma
vez que este não reflete a realidade, mas a constrói e representa, ao passo que, de forma
recursiva, é construído por ela (MORIN, CIURANA ; MOTTA, 2009, p. 37). As
contradições entre a imaginação teórica e a verificação experimental; o verificável e o
inverificável; a verdade e o erro, não são fatores excludentes – pelo contrário, o próprio
desenvolvimento da ciência opera uma “dialógica complexa entre a imaginação teórica
e a verificação experimental, entre o racionalismo que busca estabelecer as leis do
universo e o empirismo que subordina tudo ao respeito dos fatos” (MORIN, 1988).
Contrapor a ideia de catarse à de experiência primeira proposta por Bachelard
não é o objetivo dessa tese. O movimento de contraposição é essencial para superar os
obstáculos das impressões primeiras, só assim é possível proceder a uma ordenação. No
entanto superar não significa suprimir. É preciso destacar que Morin (1988)
problematiza de forma central essa questão quando afirma que a experiência é
unicamente expressa no domínio do vivo. Se isso é verdade, como seria possível, então,
suprimir a experiência vivida da experiência científica? Mesmo por que a ciência não
conseguiu cortar o cordão umbilical com o senso comum

embora afaste-se dele, por vezes, ao extremo. Os conceitos mais
fundamentais da física foram extraídos da experiência social e
carregam ainda a sua marca original [...] É certo que todos os
conceitos científicos extraídos da experiência social se emanciparam e
transformaram. Nem por isso se separaram totalmente: força, trabalho,
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energia, ordem, desordem, conservam o cordão umbilical com a vida
comum (MORIN, 1988).

A experiência é marcada por catarses. Sem elas não é possível sofisticar, atribuir
significado e valores ao conhecimento. No entanto, operar catarse não significa
exorcizar a experiência vivida. É a partir de um primeiro lugar que se consegue operar
deslocamento. Reintroduzir o sujeito no conhecimento significa introduzir as ideias na
vida e a vida nas ideias, principio caro as ciências da complexidade. Isso por que “as
ideias existem por e para o homem mas o homem existe também por e para as ideias.
Não podemos servir-nos bem delas se não soubermos também servi-las” (MORIN,
1988, p. 313). Nessa acepção, privilegiando um ponto de vista da complementariedade,
talvez possamos pensar em uma “investigação simbiótica (indivíduo-sociedadenoosfera)” (Idem).
De maneira dialógica, esse terceiro eixo argumentativo me inspira a transitar,
também, por essa outra via – híbrida, contraditória, simbiótica e complementar – para
delinear a concepção de experiência.
O termo experiência concebido nessa tese não diz respeito a experiência
científica apenas, que quebra todas as suas conexões com um conhecimento vulgar; e,
também, não diz respeito a experiência vivida apenas, que não se importa em lapidar ou
não aquilo que é experimentado. A experiência trabalhada aqui, diz respeito,
simultaneamente, a essas duas categorias – vivida / científica – bruta / lapidada – vulgar
/ singular. Se assemelha a uma simbiose – visto que esta pode operar catarses para se
manter funcionando, e nem toda catarse gera simbioses. Operada ativamente pelo
sujeito que se implica no conhecimento, a experiência se contrapõe; se modifica; se
desloca; padece de cegueiras e obstáculos; ganha em complexidade e continua sempre
marcada, implicada e dependente de todos os seus elementos.
Os argumentos tecidos e as possibilidades dialógicas entre Bachelard,
Heisenberg e Morin me permitem compreender que: experiência é uma região híbrida,
simbiótica, tecida dentro do fenômeno do vivo que deve tender sempre a uma ordenação
para camadas superiores da realidade – ou seja, deve ser ativamente mediada,
trabalhada, lapidada, para que seu nível de complexidade aumente, permitindo a
produção de conhecimento pertinente sobre o sujeito que experimenta e sobre o mundo.
Quando me referir à experiência ao longo do corpo do texto, estarei me referindo a essa
concepção simbiótica.
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Seja de forma lógica, para compreender melhor, ou de forma didática, para
instrumentalizar o ensino, separar as instâncias da experiência vivida e da científica
seria favorecer uma concepção de educação científica que nós mesmos temos criticado a
quase um século – que não enfatiza as relações entre a construção do conhecimento
científico e a vida dos estudantes, sua carga cultural/política/social/afetiva
(CARVALHO, 2001). Diretrizes que se constituem hoje como tendência para o ensino
de ciências, inclusive, em documentos oficiais como os PCN e PCN+, inovando ao
trazer perspectivas sociais integradas ao ensino por meio dos temas transversais
(DELIZOICOV, SLONGO ; LORENZETTI, 2013).
Assim como foi necessário traçar um perfil de possibilidades para a concepção
de experiência tecida nessa tese, é necessário demarcar os limites dessas proposições. A
experiência é essencial e necessária, mas não é suficiente. Iremos necessitar sempre de
um nucleus inverificável para organizá-la, de um ponto de ignorância, de aceitar a
contradição com o inverificável, somente a partir do qual podemos “evidenciar o
inverificável” (MORIN, 1988, p. 313). Essa constitui uma primeira limitação. A
descrição da realidade nunca será completa – mesmo que seja complexa – e nunca
poderá ser alcançada em sua totalidade pela experiência, por mais lapidação e rigor que
possamos empregar, visto que para proceder a experiência sempre será necessário haver
o inverificável.
Uma segunda limitação atesta a não suficiência da experiência como suporte
único na construção do conhecimento: a experiência não é decisiva. Ela não é a única
via para ordenar a realidade de acordo com Morin (1988). Experimentar uma situação
de crise, por exemplo, não significa compreender as suas implicações políticas e sociais.
E, de maneira contrária, alguém que não foi submetido a mesma experiência pode
conseguir delinear e ordenar as implicações daquela situação. Morin avança nessa
direção argumentativa utilizando um exemplo: a experiência de opressão que alimenta a
ideia de liberdade,
mas nem a experiência pessoal nem a ausência da experiência são
decisivas: alguns podem ter passado pela condição concentracionária
sem tirar lições dessa experiência radical, enquanto outros, longe dos
campos, foram capazes de sentir, compreender e conceber tal
experiência vivida noutro lugar e por otrem (MORIN, 1988, p. 85).

Uma terceira limitação diz respeito à característica evolutiva e não progressiva
da experiência. Ela comporta modificações que nem sempre vão no sentido das
descobertas. Uma mesma experiência pode significar em momentos diferentes, ou até
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mesmo em um só momento, elucidações e momentos de cegueira – características que
irei detalhar melhor na sessão ‘Luz e Penumbra’. Para Morin,

as mesmas experiências comportam simultaneamente aspectos
progressivos (de elucidação) e regressivos (de cegueira), bem como
ambiguidades e instabilidades que desafiam qualquer determinismo
mecânico de situação, estatuto ou habitus (MORIN, 1988, p. 85)

Uma quarta limitação diz respeito à condição subjetiva da experiência, que
impossibilita a tomada de conclusões como evidencias ou como verdades absolutas.
Sabemos que é necessário lapidar a experiência, coloca-la frente a um nucleus
inverificável, nas palavras de Morin (1988), ampliar, contestar, sistematizar. Mas essa
experiência foi percebida e processada intimamente pelo sujeito que experimenta – com
sua constituição hormonal, humoral, restrito a um certo tempo das ideias. Certamente,
em um tempo futuro, a percepção desse sujeito sobre a mesma experiência não será a
mesma, por que estará avaliando a partir de outro lugar, outras lentes, outros estados
emocionais.
Em síntese, o aforismo de Heráclito resume bem essa condição dinâmica:
ninguém pisa no mesmo rio duas vezes. Tanto em uma leitura primeira quanto na leitura
a posteriori e lapidada, toda experiência tem contra ela o limite do sujeito e, de forma
recursiva, só o sujeito pode ter a sua experiência. A atitude da dúvida cartesiana,
portanto, torna-se importante como um princípio para o sujeito que ativamente reflete
sobre a sua experiência. Duvidar da interpretação que foi dada em tempos distintos,
polemizar e ampliar as conclusões são atitudes que vão no caminho de uma ética do
pensamento aberto, que não se satisfaz apenas com as primeiras impressões.
Se a experiência é individual, o que dizer então da prática experimental
científica, que consiste em dinâmicas de repetição de passos para evidenciar os mesmos
resultados encontrados? A ciência funciona como a troca e o compartilhamento da
experiência. A partir da diversidade e da troca cultural é possível expandir os limites da
experiência individual para processá-la melhor e potencializá-la. As leis gerais, por
exemplo, são uma conjugação de experiências similares onde os sujeitos que não
tiveram a experiência podem proceder em termos semelhantes, e participar
coletivamente de uma certa interpretação da realidade. O experimento consiste em criar
uma situação onde o outro possa, pelo menos, simular ou tentar viver a experiência que
não foi vivida por ele. Podemos compreender os experimentos como uma marca, uma
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evidência, do caráter coletivo e democrático da ciência, que tem compromisso com o
rigor e com a crítica.
O diálogo e a reflexão sobre o caráter coletivo da ciência é necessário para a
educação científica quando o seu pressuposto é o aspecto dinâmico do saber, ou seja,
quando objetivamos “priorizar uma nova forma de conceber a ciência como
conhecimento dinâmico”, e não como “algo dado, acabado, natural, mas uma
construção” (SCHEID, FERRARI ; DELIZOICOV, 2005, p. 231).
Em situações de sala de aula a experimentação funciona como uma validação
constante das regras gerais e dos acordos da ciência, por isso o professor procura
continuidade do que foi formalizado narrativamente com formas de formalizar
experimentalmente – procura promover uma continuidade de linguagem.
Muito mais do que uma forma de verificar uma verdade absoluta, esse
procedimento experimental em sala de aula é uma forma democrática de construção de
conhecimento e de diálogo entre professor e aluno. A ciência, nessa acepção, torna-se
uma linguagem que une os povos, como argumenta Prigogine (2009), uma linguagem
da tematização, da formalização, do rigor, da lapidação e da representação do real.
A questão aqui não é privilegiar a experiência como recurso único para a
educação científica nem enumerar suas limitações no sentido de descartar seu uso. A
experiência é essencial para a construção de conhecimento. A centralidade do problema
nessa tese é o que podemos fazer para trabalha-la dentro da sua insuficiência,
considerando a sua necessidade.
As características dessa experiência simbiótica, suas potencialidades e
limitações, podem ser representadas, na minha concepção, pelos Lagartos de Escher
(Figura 4) – um ciclo recursivo e complementar, marcado por avanços e retrocessos,
expressos na ordem do vivo e no campo das representações, simbioticamente.
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Figura 4 - Reptiles de M. C. Escher, 1943 - Fonte: The Official M. C. Escher Web Gallery

Acredito que a questão a ser formulada desse ponto em diante é que ‘O que fazer
com a experiência?’ Maria Zambrano constela algumas pistas para essa reflexão.
Segundo a filósofa espanhola,

a verdadeira experiência não pode ocorrer sem a intervenção de uma
espécie de método. Desde o início, o método deve conter dada
experiência bem precisa que, graças a ele, adquire forma e sentido. Foi
indispensável uma dose de aventura e até mesmo uma certa perdição
na experiência; foi necessário que o sujeito se perdesse em sua própria
experiência. Esse modo de perdição transformar-se-á em seguida em
liberdade (ZAMBRANO, 1989, p. 124-125).

Nas próximas sessões irei me ater um pouco sobre como a lapidação da
experiência – ou a ordenação da realidade, utilizando o termo de Heisenberg – funda
caminhos de método para a construção do conhecimento e do entendimento de mundo.
Mais uma vez vale aqui as palavras de Edgar Morin, parafraseando o poeta Antônio
Machado: O caminho se faz ao caminhar – ou seja o método se constitui a medida em
que caminha a experiência, a sua interpretação, o seu tratamento e a sua ordenação.
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Conhecimento é experiência processada

É evidente, mas muito frequentemente
esquecido, que a ciência é feita por
homens
Werner Heisenberg

Quando contamos a alguém sobre o nosso dia – se choveu, se o show da noite
passada foi bom ou se conseguimos entregar aquela carta - é da nossa experiência que
estamos falando. Essa narrativa certamente não se restringe ao que aconteceu, apenas.
Não comunicamos apenas o conteúdo, o fato percebido. Seria impossível retirar da
nossa narrativa a empatia com as coisas do mundo. Uma imensa fila de banco que não
nos leva a resolução do problema, um procedimento médico simples que acaba
agravando ainda mais o quadro inicial, um pneu furado 10 minutos antes de uma
reunião importante.
A interpretação do acontecimento, e como ele interage com nossos objetivos,
valores, conhecimentos prévios e desejos, irá fundamentar tanto o conteúdo da
experiência quanto a forma que damos a ela. Será por meio da configuração que lhe
atribuímos; da interpretação a posteriori; da organização perante o que já sabemos e
vivemos (HEISENBERG, 2009), que ficaremos um pouco mais agitados, calmos,
felizes, aliviados, ou inspirados por aquela experiência em particular, será por meio do
tratamento do que foi experimentado que poderemos conhecer melhor uma porção da
realidade.
Essa relação necessária entre a experiência e o seu tratamento permite
compreender que apenas experimentar, sem ter em mente as possíveis conexões que
podem ser estabelecidas, não leva à construção de um conhecimento rigoroso e racional.
Só podemos ter a nossa experiência como “um apoio seguro se a crítica agir
explicitamente” (BACHELARD, 2010, p. 151). Essa afirmação toma sustentação na
história do conhecimento quando avaliamos que

[...] mesmo nas ciências experimentais é a interpretação racional que
fixa os fatos em seu devido lugar. É no eixo experiência-razão e no
sentido da racionalização que se encontram ao mesmo tempo o perigo
e o êxito. Só a razão dinamiza a pesquisa, porque só ela sugere para
além da experiência vulgar (imediata e especiosa) a experiência
científica (indireta e fecunda) (BACHELARD, 2010, p. 149).
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O exercício da razão e da crítica perante as coisas do mundo é, portanto, chave
para a construção de conhecimento. Para Heisenberg, esse conhecimento experimentado
não é outra coisa senão ordenação

[...] não de algo, que já estaria presente como objeto de consciência ou
de nossa percepção, mas de algo que só se torna um conteúdo de
consciência propriemente dito ou uma ocorrência percebida por meio
dessa ordenação. A inspiração interna que experimentamos junto a um
novo conhecimento é a realização inconsciente ou consciente dessa
ordenação (HEISENBERG, 2009, p. 127).

Esse argumento torna possível dar um passo em direção ao seguinte
entendimento: o processamento e a crítica da experiência são necessários para
interpretações mais rigorosas de um fenômeno. Explico. Uma experiência pessoal ou
profissional toma proporções completamente diferentes, e por vezes pedagógicas,
quando avaliadas após um certo período de tempo. Uma situação comum na produção
de qualquer expressão do conhecimento é o sentimento de inacabamento. É, certamente,
muito difícil para o ávido pensador avaliar uma de suas produções como irretocável
após algum tempo. Esse sentimento de que há muitas coisas que poderiam ter sido
melhor organizados é uma forma de expressão da crítica após o processamento da
experiência, que Heisenberg e Bachelard argumentam.
É pertinente, aqui, defender dois eixos de entendimento. O primeiro eixo, diz
respeito a necessidade de ordenar a realidade para construir conhecimento - precisamos
ordenar para conhecer. O segundo vai na direção de que esse conhecimento é sempre
uma descrição parcial da realidade - não descrevemos a natureza em si, mas nosso
entendimento sobre ela. Irei me ater um pouco ao primeiro eixo de entendimento.
Sabemos que o conhecimento é produzido a partir do nosso entendimento da
realidade, e que conhecemos o mundo a partir de estratégias, contextos e experiências
muito distintas. Se é assim, torna-se preciso afirmar que conhecemos de formas
diferentes. Quando Heisenberg propõe que conhecimento é ordenação da realidade
(HEISENBERG, 2009), ele também não se limita a um tipo de conhecimento
específico, como o científico. Ele expande a sua tese a outras expressões.
De que conhecimento estamos falando? Uma teoria, uma classificação
sistemática, uma proposição matemática, uma sinfonia de Bach, um poema de Neruda –
todos eles são expressões de conhecimento ordenado, especializados em sua dinâmica
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mas convergentes em diversos pontos, como aqueles entre a ciência e a arte discutidos
na sessão anterior. Como Heisenberg em seus manuscritos de 1943, continuarei a me
apoiar nesses dois polos do conhecimento para desdobrar as ideias de ordenação da
realidade e construção de conhecimento.
Como a ciência ordena a realidade?
A perspectiva de realidade assim como os critérios de investigação e
organização dos fenômenos naturais são distintos para cada tempo e para cada ciência.
As ciências biológicas, por exemplo, nasceram e se instituíram a partir de uma nova
cultura de experimentação caracterizada pela observação, comparação e catalogação
fundada por naturalistas como Carl von Linné (1707 – 1788), George-Louis de Buffon
(1707 – 1788), Daubenton (1716 – 1800), Lamarck (1744 – 1829), Alexandre von
Humboldt (1769 –1859) e Charles Darwin (1809 – 1882), como afirma Medeiros
(2002). Graças a essa cultura “a biologia destacou-se como uma área fecunda entre os
diferentes conhecimentos científicos (MEDEIROS, 2002, p. 77).
O prêmio Nobel de química Ilya Prigogine (2002) utiliza os conceitos de
bifurcações e flutuações em sua obra para descrever esses pontos de metamorfose,
transformação e mutações característicos na tessitura da realidade e na construção do
conhecimento. O químico argumenta que o futuro não está posto nem pode ser previsto
ou compreendido em sua totalidade, como defendido em algumas perspectivas da
ciência, fundamentando-se em um único plano de realidade ou modelo teórico
(PRIGOGINE ; STENGERS, 1991).
O diagnóstico de Prigogine e Stengers se baseia em uma das maiores obsessões
da ciência tida hoje como clássica: desenvolver um modelo padrão, que explique todas
as coisas. Algumas ciências exatas e da natureza, desde Newton, repousam sobre a
pressuposição tácita de que é possível ordenar a nossa experiência de domínios
acessíveis da natureza seguindo leis rigorosas para construir uma visão mecânica da
natureza, que explica o funcionamento de tudo como um relógio – a observação dos
fatos empíricos nos levaria, nessa acepção, a uma descrição precisa de qualquer
fenômeno (CHALMERS, 1993).
Bachelard argumenta que até o século XIX “acreditava-se que a ciência era real
por seus objetos e hipotética pelas ligações estabelecidas entre os objetos”
(BACHELARD, 2010, p. 15). Nessa concepção de ciência, a construção do
conhecimento precisa estar dentro de um código de análises e descrição do que se
acredita ser o real. Precisa ser, nessa acepção, uma linguagem lógica indutiva a partir de
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observações puras e evidencias concretas, sem a mínima interferência do pesquisador –
é necessário abster-se de posicionamentos pessoais ou intuição de qualquer espécie.
Para Heisenberg todas as configurações linguísticas não apenas apreendem a
realidade mas, também, as configuram. A ciência, como uma dessas formas de
configuração, “pode ser concebida como uma ampliação particular da região da
realidade que pode ser apreendida com os meios de entendimento da linguagem e da
escrita” (HEISENBERG, 2009, p. 127). Por isso o rigor científico recruta sempre a
linguagem e a escrita para que o pesquisador possa ordenar uma narrativa que
representa e da forma à realidade.
Uma consequência particular dessa relação estreita com os fatos ordenados
através da linguagem, é que a ciência usualmente não procura ordenar a realidade a
partir de símbolos, ou significados. Posso supor que em um auditório cheio de biólogos
evolutivos, não seria cientificamente preciso, nem socialmente bem visto, falar sobre
temas que digam respeito a um direcionamento intencional na dinâmica evolutiva,
como, por exemplo, a missão ou a vontade de uma certa espécie; na existência de um
sentido para a evolução; ou, de forma mais dramática, se existe um sentido para a vida.
Como biólogos nos basta compreender as relações causais que competem ao fenômeno
do vivo. A organização celular, a fisiologia, a dinâmica ecológica, a reprodução, etc.
Por esse motivo, demonstra Heisenberg, falar sobre o sentido da vida a partir de
uma perspectiva científica só teria sentido como Bohr postulou: “O sentido da vida
consiste no fato de não haver nenhum sentido a dizer, no fato de a vida não possuir
nenhum sentido”; ou como os biólogos chilenos Maturana e Varela:
A vida não tem sentido fora de si mesma. O sentido da vida de uma
mosca é viver como mosca, mosquear, ser mosca. O sentido da vida
de um cachorro é viver como cachorro, ou seja, ser cachorro ao
cachorrear. O sentido da vida de um ser humano é o viver
humanamente ao ser humano no humanizar (MATURANA ;
VARELA, 2001, p. 16).

Como a arte ordena a realidade?
Tomando ainda o cenário e tempo que Bachelard utiliza para fazer sua análise, o
século XIX, é possível identificar que uma das maiores distinções entre essas duas
expressões é que enquanto a ciência acredita iniciar-se a partir de um polo onde pode-se
abstrair totalmente a nós mesmos, a arte, por sua vez, inicia-se dessa força criativa onde
nós configuramos a realidade por meio da especialização da significação. Este estado
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particular da realidade pode ser experimentado e transmitido entre os homens desde que
provoquem, desencadeiem, motivem, incendeiem efeitos característicos em nossa
percepção de mundo e em nossos órgãos dos sentidos, como os olhos e os ouvidos
(HEISENBERG, 2009). Razão pela qual Prigogine (PRIGOGINE, 2009b) quando
questionado sobre qual seria o símbolo ideal para caracterizar a ciência do seu tempo
(século XX), diz que assim como o relógio foi a metáfora ideal para representar a
ciência no século XVII, a arte deve ser a metáfora da ciência do século XX, uma vez
que ela contém a imprevisibilidade e transformação em sua estrutura.
Para Heisenberg, a capacidade que a arte tem de mover o humano deve-se ao
fato de que ela é portadora de conteúdos espirituais – ordena símbolos para formar
significados para apreender e dar forma a realidade. Uma concepção frequentemente
aceita para distinguir arte e ciência funda-se no fato de que se a arte movimenta,
constrói, valida e transita sobre os símbolos, ela só é ordenada a partir do momento em
que a realidade é idealizada. A ciência, por sua vez, movimenta e transita através da
linguagem mesma das coisas do mundo, Heisenberg explica que

Essa relação é comumente descrita, na medida em que se diz: a tarefa
da arte é comover a alma humana, despertar sentimentos e gerar
disposições de humor, enquanto a linguagem deve comunicar
conhecimentos (em particular a linguagem científica). Segundo essa
concepção, portanto, ciência e arte teriam tarefas completamente
diversas e o conteúdo espiritual que pode ser transmitido na ordenação
artística dos símbolos se distinguiria fundamentalmente dos conteúdos
que são expressos nos símbolos especializados: escrita e linguagem
(HEISENBERG, 2009, p. 125).

Isso permite afirmar, agora, que não haveria o menor problema – ou mal estar
entre pares da ciência – se o sentido da vida como discutia há pouco fosse expresso por
meio de um conjunto de símbolos organizados em uma perspectiva artística. Pelo
contrário, seria bem visto, ousado e causaria reflexão. Poderia ser uma escultura de uma
bela mulher, um messias morto sobre uma rocha, um soneto ou uma energética sinfonia.
O fato é que o artista idealiza para dar forma à realidade a partir da sua experiência.
Assim como Heisenberg, quero ir na direção oposta à perspectiva comumente
aceita sobre essa distinção binária para argumentar que não só a arte realiza esse
processo. A ciência também idealiza para dar forma à realidade. Para entender como
essa relação se configura tomo emprestado alguns exemplos que Prigogine (2009a)
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utiliza para demonstrar que na ciência a racionalidade se expressa tão nitidamente como
a paixão e a intencionalidade.
O primeiro exemplo trata de Albert Einstein e sua grande dificuldade para
aceitar a irreversibilidade do tempo. Por acreditar em uma objetividade dos fenômenos
físicos, Einstein se opõe a ideia da irreversibilidade. Os pontos de tensão de sua
personalidade dentro da ciência demonstram, para Prigogine,

o conflito entre razão e paixão, melhor do que ninguém. Ele tentava
eliminar a todo custo, o tempo como irreversibilidade das equações
fundamentais da física. Sabia muito bem, como todos nós, que estava
envelhecendo dia após dia. O que significava para ele dizer que o
tempo é uma ilusão? (PRIGOGINE, 2009a, p. 91).

A demonstração estava clara, mas a dificuldade em aceitar essa ordenação não
partia de um problema de escrita ou linguagem científica. Tratava-se de uma expressão
do desejo pessoal, de uma expressão de vontade, ou, “talvez estivesse expressando a sua
fé em nossos símbolos: se não havia direção nas equações da relatividade, era por que
não havia tempo no universo” (PRIGOGINE, 2009a, p. 91). Idealiza-se para conhecer.
O segundo exemplo, também operado por Prigogine, expressa como a ciência
também atesta uma necessidade de estabelecer um novo diálogo entre homem e
natureza e, consequentemente, dar uma nova dimensão a noção de realidade. Em sua
entrevista ao jornal Il Manifesto (2009), Prigogine narra o seguinte acontecimento:

Certa vez, o jovem Werner Heisenberg foi fazer uma excursão
com Niels Bohr. O que segue é o conto daquilo que Bohr disse quando
chegaram ao Castelo de Kronberg: “Não é estranho o modo como
muda este castelo ao imaginarmos que Hamlet viveu aqui? Como
cientistas pensamos que um castelo seja feito somente de pedras e
admiramos o modo pelo qual o arquiteto as conectou. As pedras, o
teto com seu musgo verde, as incisões em madeira da igreja: tudo isto
constitui o castelo. Nada disto pode ser mudado pelo fato de que
Hamlet vivesse neste lugar – e, no entanto, tudo é diverso. De
improviso, os muros e os bastiões falam uma linguagem diversa... No
entanto, tudo o que sabemos de Hamlet é que seu nome aparece numa
crônica do século treze... Mas, todos conhecemos as grandes questões
que Shakespeare lhe pôs na boca, os abismos humanos que teria
revelado, e, por isso, também ele devia encontrar um lugar sobre esta
terra – aqui, em Kronberg” (PRIGOGINE, 2009b; a).

Apesar do olhar treinado de cientistas exatos, onde normalmente se esperaria
que esquadrinhassem todos os arcos, pontos de apoio e encaixe das rochas do castelo, o
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fato simbólico de que provavelmente Hamlet viveu naquele lugar foi suficiente para
desencadear um outro tipo de percepção da realidade. Certamente seria pertinente
replicar a frase que trago como epígrafe para essa sessão, visto que ela toma dimensões
totalmente diferentes agora: É evidente, mas comumente esquecido que a ciência é feita
por homens (HEISENBERG, 2009). Isso permite refletir que tanto ciência como arte
são expressões do conhecimento que necessitam de idealização. O que é uma hipótese
científica se não uma abstração ficcional do que se espera da realidade?
Precisamos idealizar para conhecer. Durante a graduação em biologia é comum
tratar em diversas disciplinas de muitas nomenclaturas e descrições anatômicas,
algumas delas nada familiares. Ao atuar do outro lado, na condição de professor, não
são raras as vezes que as aulas teóricas sobre uma estrutura ou família biológica acabam
sendo interpretadas de maneira totalmente diferente do que se planejava – fala-se de
uma coisa, entende-se outra.
Quando falamos na linguagem científica que os poliquetos são seres vivos, essa
afirmação subtende, no mínimo, dois elementos: um conceito de vida; e um de
classificação que defina a classe biológica Polychaeta. Certamente cada pessoa terá um
conceito sobre o que é vida, por mais que sejamos da mesma área específica, isso por
que os conceitos são individuais, dependem da nossa experiência, da nossa cultura e da
nossa história. A partir desse ponto da reflexão é possível ampliar a ideia de que é
preciso idealizar para ordenar a realidade, para um outro ponto de entendimento: é
preciso, também, experimentar e processar a experiência para configurar essa
ordenação.
Em uma narrativa curiosa, Booth e Van Helden (2001) relatam o cenário de
interação entre Galileo Galilei (1564 – 1642) e o artista plástico Lodovico Cardi,
conhecido como Cigoli (1559 – 1613) no século XVII – seus trabalhos, suas cartas e seu
posicionamento perante a igreja. Esse cenário é potencialmente pertinente para
representar em um contexto vivo a ligação entre arte e ciência, assim como a
necessidade da experiência para a construção de conhecimento em qualquer campo de
ordenação da realidade.
Em 1612 Cigoli estava dando os toques finais a uma pintura fresco na capela
Paulina da Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. A pintura retratava a passagem
bíblica Apocalypse 12: "uma mulher vestida com o sol, e a lua sob os seus pés"
(BOOTH ; VAN HELDEN, 2001). Desde a idade média essa passagem, e o que ela
representa para a cultura católica, tem inspirado esculturas e pinturas da virgem Maria
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Tradicionalmente a pintura retrata a virgem sobre uma lua cheia ou minguante sem
falhas ou acidentes, perfeita assim como a virgem.
Ao contrário da tradição católica onde a lua é imaculada como a virgem, Cigoli
retratou uma lua crescente maculada com manchas, acidentes, falhas, crateras e um lado
escuro (Figura 4) “assim como o seu amigo Galileo observou com o recém inventado
telescópio” (BOOTH ; VAN HELDEN, 2001, p. 193).

Figura 5 - Immacolata, por Cigoli - Capela Paulina - Roma. Em detalhe, a lua e seus acidentes semelhante à descrita
por Galileu na mesma época.

Na obra de 1610, Sidereus Nuncius, Galileo postula a perigosa afirmação que a
lua não era uma esfera perfeitamente regular, mas tinha uma superfície acidentada
muito parecida com a da Terra. Além dos argumentos escritos, “as quatro gravuras em
discos de cobre, baseadas nas observações telescópicas de Galileo, forneceram
importante apoio ao seu argumento” (BOOTH ; VAN HELDEN, 2001, p. 196). O
registro artístico (Figura 5) das fases da lua não apenas serviram para dar sustentação ao
seu argumento e demonstrar pela primeira vez o lado escuro da lua, como serviram,
também, de inspiração para a pintura de Cigoli.
De acordo com os autores, a maioria das cartas de Galileo para Cigoli estão
perdidas, mas várias das cartas de Cigoli para Galileo sobreviveram. “É claro a partir
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dessas que Cigoli foi vitalmente interessado na ciência de Galileo, e especialmente sua
astronomia” (BOOTH ; VAN HELDEN, 2001, p. 202).
Figura 6 - Representação das fases da lua, seu lado escuro e seus acidentes geológicos por Galileo Galilei.

Esses insights permitem o entendimento de que a Immacolata de Cigoli na
capela Paulina quebra a cultura tradicional católica e foi marcada por ordenações de
campos experimentais distintos: o convívio direto com Galileo; a leitura de seus textos
matemáticos e astronômicos; a curiosidade em sua representação precisa da lua; e a
intencional obstinação em procurar outros telescópios, outros pontos de vista, outros
resultados semelhantes ao de Galileo para dar mais rigor à sua representação. Sua
obstinação e curiosidade impulsionaram Cigoli a, eventualmente, obter o seu próprio
telescópio.

Naquela época Cigoli foi intimamente familiar com o argumento de
Galileo a respeito da superfície e das marcas da lua no Sidereus
Nuncius. Podemos assumir que antes de eventualmente obter seu
próprio telescópio em 1612 ele olhou através do telescópio de outros.
E ele incorporou as descobertas lunares de Galileo no seu próprio
trabalho, quando em 1610 foi comissionado para decorar a cúpula da
capela Paulina da Basílica de Santa Maria Maggiore em Roma
(BOOTH ; VAN HELDEN, 2001, p. 203, tradução minha).
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É sabido, hoje, que nenhum artista depois de Cigoli representou a lua da maneira
como ele o fez. Para Booth e Van Helden “na história das representações da virgem
Maria, sua versão de uma lua maculada é única” (2001, p. 211), a lua não mais
imaculada ficou fora das tradições artísticas. É interessante pensar, também, que até
mesmo entre os astrônomos levou um bom tempo até que o modelo lunar de Galileo
fosse aceito. Fato curioso, visto que Cigoli absorveu em detalhes a sua representação
enquanto ela ainda era construída.
Como explicar, então, a rapidez pela qual Cigoli conseguiu tornar-se absorto nos
modelos astronômicos de Galileo, antes mesmo dos outros especialistas e estudiosos da
época? E o que dizer sobre o caráter único e rigoroso da obra sua obra, nunca mais
reproduzida por ninguém?
É impossível dizer com exatidão quantos artistas foram contemporâneos de
Galileo naquela época. O que é possível afirmar hoje, a partir dos registros, é que Cigoli
e Galileo foram amigos próximos e experimentaram mutuamente a gênese e
desenvolvimento dos seus trabalhos. Mesmo que outros artistas pudessem ter acesso, e
tiveram, a representação lunar de Galileo, as suas opiniões não lhes mobilizaria da
mesma forma. Isso por que o contato terceirizado com o conhecimento, as opiniões
apenas, são um dos obstáculos para a construção de conhecimento. Para Bachelard, “a
opinião pensa mal; ela não pensa; ela traduz necessidades em conhecimentos. Ao
determinar os objetos pela sua utilidade, ela se impede de os conhecer” (BACHELARD,
2010, p. 148).
Ao olhar pelo telescópio Cigoli assumia uma postura perigosa, que colocaria em
risco uma tradição secular no mesmo tempo em que o culto à Imaculada Conceição
estava ficando cada vez mais poderoso por causa da contra-reforma. O contato vivo de
Cigoli com a obra de Galileo, sempre mobilizado, atrevido, diversificado, não
proporcionou uma catarse intelectual e afetiva, pelo contrário, impulsionou uma
simbiose intelectual e afetiva, a partir da qual a catarse com os conhecimentos e
impressões primeiras, não lapidados, foi possível – elementos que, para Bachelard, são
necessários ao espírito e à construção de conhecimento novo.
Como podemos explicar, então, a condição única de sua lua? E como ele
conseguiu aceitar, antes mesmo dos astrônomos, o modelo lunar de Galileo? As
estruturas racionais são mais visíveis em uma segunda posição, em comparação a
construção

primeira,

fenomenológica,

apressada,

opiniosa.

“Elas

adquirem
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verdadeiramente sua perfectibilidade quando atingimos os modelos experimentais de
segunda aproximação” (BACHELARD, 2010, p. 28). Significa dizer que Cigoli
experimentou in vivo o problema das fases da lua; do seu lado escuro; e de seus
acidentes e, ao fazer isso, esse já não era mais um problema único a Galileo, era seu
também. É nesse sentido que podemos argumentar que é preciso experimentar e
processar a experiência para ordenar a realidade.
É óbvio que Cigoli já havia observado a lua antes mesmo da ajuda do telescópio,
mas a sua representação tomou um semblante mais forte quando ele opera a simbiose a
partir daquilo que estava acessível, mobilizando à razão elementos novos de um outro
campo da realidade, mesmo que isso contrariasse tudo o que sabia sobre a pintura de
corpos esféricos e a lua perfeita da Immacolata. Não trata-se, portanto, “de adquirir uma
cultura experimental, mas de mudar de cultura experimental” (BACHELARD, 2010, p.
148).
As tessituras sobre esse cenário histórico acionam a possibilidade de dar mais
um passo à frente. Podemos, agora, acessar um segundo eixo de entendimento: o
conhecimento construído é sempre uma descrição parcial da realidade - não
descrevemos a natureza em si, mas nosso entendimento sobre ela.
Qualquer experiência “é empreendida por sujeitos com valores e concepções de
mundo que vão se consolidando por meio de suas experiências” (ALMEIDA, 2006, p.
5), e não opera por meio de terceiros, apenas se processa no e pelo sujeito, visto que
conhecemos intimamente (BACHELARD, 2010). Se é assim, não é surpreendente o
fato de Cigoli ter sido o único artista a diluir uma lua cientificamente precisa na
Immacolata.
O fenômeno do conhecimento não se limita aos objetos. De forma complexa,
como nos explica Edgar Morin, o conhecimento está construído sobre um campo onde

não é o objeto puro, mas o objeto visto, percebido e coproduzido por
nós. Essa fenomenologia é a nossa realidade de seres no mundo. As
observações feitas por espíritos humanos comportam a presença
ineliminável da ordem, desordem e organização nos fenômenos
microfísicos, macrofísicos, astrofísicos, biológicos, ecológicos,
antropológicos. O nosso mundo real é o de um universo do qual o
observador nunca poderá eliminar as desordens e de que nunca se
poderá eliminar a ele mesmo (MORIN, 1999a, p. 78).

Apenas quando encaixamos os fatos e as observações num sistema expressivo de
pensamento, como um modelo, estes ganham significado e podem ser compreendidos,
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como propunha Marx (BURGESS, 1978; ALMEIDA ; CARVALHO, 2009;
ALMEIDA, 2010). É necessária uma interpretação para torná-los reais, objetiváveis,
uma vez que os fatos por si só são desprovidos de sentido.
Os desenhos de Galileo (Figura 4) não são produtos puros da sua observação do
telescópio. Muito antes de olhar através das lentes, Galileo já estudava a arte do
Disegno e as técnicas de perspectiva – regiões da realidade acessadas primeiro pela arte
no século XVI – para descrever a iluminação dos corpos. Experimentar essas técnicas e
processá-las nos seus desenhos foi essencial para a representação lunar de Galileo. A
observação pura não constrói o conhecimento, visto que esse decorre de entendimento
(HEISENBERG, 2009). O livro de Eileen Reeves Painting the Heavens: Art and
Science in the Age of Galileo (1997) relata os relacionamentos e influencias que Galileo
teve com artistas, de Cigoli a Velasquez e como esses foram fundamentais para sua
interpretação científica.

Muitos anos antes do telescópio, Galileo, já um Copernicano, olhou
para a lua com os olhos de um artista e percebeu que a luz "pálida" da
lua, ou seja a luz discreta vista antes e depois juntamente a parte
escura da lua, era análoga a luz pálida observada em objetos
iluminados por luz indireta, representação da qual todos os artistas
jovens precisavam aprender. [...] Essa percepção fortaleceu
enormemente a crença de Galileo na teoria Copernicana, onde a terra
seria um planeta, assim como a lua refletindo (BOOTH ; VAN
HELDEN, 2001, p. 197, tradução minha).

É, certamente, essa condição híbrida entre observador e objeto que inspira a vida
de Heisenberg. Não trato o termo vida em oposição à obra, como normalmente separam
os livros de divulgação científica e a produção acadêmica de um pensador. Trato vida
como a continuidade de suas ideias e experiências expressas em diversos campos de
atuação. A ideia de incerteza proposta por Heisenberg, por exemplo, nutre de forma
rigorosa como esses limites entre observador e objeto se diluem. Por incerteza,
Heisenberg se referia à imprecisão em se localizar uma partícula subatômica em um
dado estágio, visto que a cada estado de observação era notado em um estado/posição
diferentes e simultâneos. Diferente de condições gerais na mecânica clássica, o
observador não pode determinar com 100% de certeza a posição, trajetória, e velocidade
simultâneas.
Por esse motivo em seus manuscritos, Heisenberg argumenta que “a ciência não
pode produzir uma imagem da natureza, mas, sim, da nossa relação com a natureza”.
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Aquilo que pode ser objetivado “não são os objetos e processos naturais, mas o
conhecimento, as leis, que formulamos sobre eles” (HEISENBERG, 2009, p. 23). Isso
implica em uma compreensão sistêmica da nossa relação com a natureza e de como
representamos os seus fenômenos a partir da nossa experiência. A ciência nessa
acepção,

não mais fala o que é natureza e nem mesmo como ela se comporta
independentemente da interação que mantemos com ela. O que temos
é uma ciência que é apenas um, dentre vários, elo da "cadeia infinita
de contatos" que o homem tem com a natureza ” (HEISENBERG,
2009, p. 21).

Na mesma direção que Heisenberg, Ilya Prigogine arquiteta seus estudos e
pesquisas sobre a dinâmica dos sistemas longe do equilíbrio, a partir dos quais
problematiza a natureza dos sistemas complexos e da nossa forma aberta de
entendimento do mundo. No livro A nova aliança – metamorfose da ciência
(PRIGOGINE ; STENGERS, 1991), escrito em parceria com Isabele Stengers, a
compreensão clássica de ciência é problematizada até uma compreensão sistêmica, ou
complexa, que aproxima método e objeto, homem e natureza. Para o autor, os eventos
não mais podem ser compreendidos de forma reversível e determinística, visto que há
imprevisibilidade nos sistemas complexos. Para Prigogine, descrever a natureza,
inclusive nossa posição dentro dela, vai além do caminho limitado oferecido por um
modelo ou descrição determinística.
Prigogine trabalha a compreensão do nosso universo a partir de sistemas
diversos, mas entrelaçados. Para o autor, entender o universo apenas por leis já
determinadas é o que tem causado a depressão das ciências, o sentimento de sermos
apenas estrangeiros ao mundo. Ao eliminar a noção de criatividade - que defende como
parte fundamental do nosso universo - a nossa vida torna-se desprovida de sentido. Para
Prigogine vivemos em um universo aberto, e ainda não determinado. Por isso
argumenta que o futuro é incerto, e que nós podemos contribuir para sua construção. A
história natural se confunde com a história do próprio tempo, das ciências e dos
homens, todos marcados pela flecha do tempo, irreversível (PRIGOGINE ;
STENGERS, 1991; PRIGOGINE, 2009a).
Os exemplos e cenários que utilizei até aqui são instigantes para reduzir ou até
mesmo diluir a oposição entre objetividade e subjetividade, ciência e arte. De fato, a
ordenação de qualquer uma dessas expressões do conhecimento recruta objetividade e
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subjetividade como pontos de partida ou metas para a sua própria ordenação, mas todas
as formas de conhecer são contaminadas por estas duas categorias do pensamento e
todas elas pressupõem rigor, técnica, disciplina e idealização. Há subjetividade e
intencionalidade na ciência, assim como há objetividade e rigor nas artes. Há, portanto,
espíritos humanos que processam e orientam o seu entendimento de mundo através da
sua experiência.
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Regiões da Realidade

Em épocas muito distintas da história da humanidade a realidade tem assumido
formas bastante características. Essas formas atuam e alteram as conexões e as forças de
viver dos próprios homens, podendo tornar vivos deuses, heróis, monstros ou teorias. A
realidade na vida do homem singular pode ser infinitamente ampliada e aprofundada,
nesse sentido, “se a realidade é o conjunto de conexões pelos quais nossa vida é
amalgamada”; e conexões muito diversas podem determinar a nossa vida; então existem
camadas ou regiões da realidade muito diversas e especializadas (HEISENBERG,
2009).

Naturalmente, a descrição da realidade como um tecido de conexões
diversas não é somente uma consequência de desenvolvimentos
científicos mais recentes. Ao contrário, trata-se da retomada de
encadeamentos de pensamentos imemoriais, frequentemente
perseguidos e a justificação para repetir o que foi dito com frequência
reside apenas na circunstância fundamentada de que essa concepção
foi colocada sob uma luz particularmente nova por meio do
desenvolvimento das ciências da natureza nas últimas décadas
(HEISENBERG, 2009).

Para Heisenberg, mais do que considerar as regiões da realidade como formas
como os corpos ou organismos tem de interpretar o mundo, as regiões da realidade
dizem respeito a uma representação de realidade única sempre articulada com a
expressão imediata da evolução do mundo material exterior – uma manifestação da
realidade objetiva que evolui no espaço e tempo, válida para aquilo que é de ordem
material, inclusive os seres vivos, independente de interpretações. Assumir essa postura
significa dizer que mesmo os acontecimentos espirituais estão ligados ao que é da
ordem do vivo e da matéria (HEISENBERG, 2009). Há, nesse sentido, uma
continuidade do vivo com o não vivo, tese defendida por Henri Atlan desde a década de
1970 (ATLAN, 1992).
Interpretações e descrições do mundo como as construídas pelas ciências
naturais, na acepção de Heisenberg, não são mais o esqueleto fixo do mundo, mas
“apenas uma conexão entre outras que é destacada do tecido de conexões que
denominamos o mundo por meio do modo como nós a investigamos, por meio das
questões que dirigimos a natureza” (HEISENBERG, 2009, p. 9).
As questões, os instrumentos, as narrativas que construímos e os caminhos de
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pesquisa que direcionamos à natureza caracterizam qual região da realidade estamos
acessando. A arte, a ciência e a religião são especializações, ou regiões distintas da
realidade, sempre condicionadas uma pela outra e em conexão. A narrativa da ciência é
uma região superespecializada da realidade. O argumento inquietador de Heisenberg de
que mesmo os acontecimentos espirituais estão ligados ao que é da ordem do vivo e da
matéria atestam um caráter construtivo da realidade. Não se trata de descobrir regiões da
realidade, como colonizadores de uma forma nova de pensar. As expressões dessas
regiões estão ligadas a uma história que nos precede. Como argumenta Prigogine, “há
uma história cosmológica no interior da qual há uma história da matéria, no interior da
qual há, finalmente, a nossa própria história” (PRIGOGINE, 2002, p. 26). As regiões,
para Heisenberg, são de fato emergências de domínios da matéria.
Leitor de grandes teóricos da física do século XIX e XX como Heisenberg,
Bachelard (2010) utiliza a noção de regiões para argumentar que essas são expressas,
também, epistemologicamente. Os saberes científicos possuem uma região de expressão
que são determinadas pela reflexão, ou processamento,

deste modo, em contato direto com o mundo fenomenal – não se tendo
exercido ainda a força de eliminação -, as regiões do saber não estarão
construídas. Elas não podem ser discernidas num primeiro esboço, a
menos que a faculdade de discernir tenha determinado suas razões de
funcionar (BACHELARD, 2010, p. 28).

Nesse sentido as interpretações da realidade produzidas pela ciência partem de
uma região especializada. Desde artigos científicos, matérias de jornais e tratados
políticos até romances épicos, como a odisseia de Homero, ou poemas curtos rabiscados
em guardanapos de plástico. Cada uma dessas são ramificações, formas de contar nossas
descobertas e observações sobre o mundo, distintas em suas especificidades: enredo,
contexto, atores, bifurcações e metamorfoses. Cada uma delas constitui uma ordenação
– possui a sua própria lógica, sua própria rede semântica, suas próprias: regras, leis,
eventos, contextos. Cada ordenação parte de um lugar especializado, ou região. É
assim, por exemplo, com a narrativa mítica ou a científica, como vai explicar Latour e
Woolgar (1997):

Se existe uma coisa que todos fazemos da mesma forma é construir ao
mesmo tempo nossos coletivos humanos e os não-humanos que os
cercam. Alguns mobilizam, para construir seu coletivo, ancestrais,
leões, estrelas fixas e o sangue coagulado dos sacrifícios; para
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construir os nossos, nós mobilizamos a genética, a zoologia, a
cosmologia e a hematologia (LATOUR ; WOOLGAR, 1997, p. 104).

Cada interpretação individual de mundo contém um significado singular, uma
perspectiva, um ponto de vista, uma leitura do contexto, uma ordenação da realidade.
Essas diferentes formas de narrar e ordenar são decorrentes do processamento e da
reflexão de experiências vividas e constituem as bases para a diversidade dos mitos,
técnicas,

rituais

e

culturas

(LÉVI-STRAUSS,

1976)

que,

simultaneamente,

modificamos, constituímos e nos esforçamos para compreender.
Assim, quando narramos, descrevemos, ou somos inspirados por algo não
estamos ordenando a realidade em si, mas a região da natureza ou dos conteúdos de
consciencia que conseguimos acessar. No entanto essa ordenação nunca se dá em sua
totalidade, ela é limitada a um estado de ser das coisas e do sujeito que cognoscente
(HEISENBERG, 2009).
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Luz e penumbra – Para além do essencial

No nosso cotidiano observamos variações em muitos aspectos: na temperatura;
na trajetória de um veículo na estrada; no ritmo e dinâmica de uma banda ou no formato
e coloração das nuvens. Observar não se restringe ao sentido lato de ver, olhar. Essas
observações cotidianas, por exemplo, são possibilidades de diálogo com nossos
conceitos. Apesar da observação não limitar-se ao ato de ver, a visão é uma das
ferramentas mais sofisticadas de percepção do ambiente que possuímos, e pode servir,
também, para dar insights sobre como ordenamos a realidade.
O olho humano tem uma capacidade extraordinária de focalizar os raios
luminosos emitidos ou refletidos pelos objetos de forma automática para formar a
imagem sobre a retina. Essa focalização, no entanto, ocorre em um ponto mais central
do olho, próximo à mácula, em uma estrutura chamada de fóvea (Figura 6). Esse
minúsculo ponto consegue produzir todos os detalhes das imagens que vemos
(NISHIDA, 2012).
Figura 7 - Anatomia do olho humano. Em destaque a Fóvea. Fonte: Nishida, S. M. Apostila de Fisiologia.
Departamento de Fisiologia – Unesp Botucatu.

A região da fóvea tem uma enorme capacidade para distinguir pontos próximos
e focalizá-los de forma acurada. É capaz, até mesmo, de “discriminar duas linhas
afastadas por 0,29mm a uma distância de 1 metro” (NISHIDA, 2012, p. 89). A
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formação da imagem do nosso olho é regulada o tempo inteiro, visto que a parte
importante da imagem precisa ser constantemente direcionada para a fóvea. Essa
regulação de direcionamento focal e de controle da iluminação é feito por três processos
interdependentes: a acomodação visual, os movimentos oculares de convergência e a
redução do diâmetro pupilar.
Continuamente o nosso olho utiliza esses três mecanismos para que o “objeto
seja focalizado automaticamente de maneira nítida sobre a retina, quando começa a se
aproximar. Se ele se afastar, acontecerá exatamente o contrário: o músculo ciliar relaxa,
os olhos divergem e a pupila dilata” (NISHIDA, 2012, p. 89). Bicas (2009) argumenta
que essa é a partir dessa estrutura que focalizamos o que é visualmente discriminado –
ou objeto de atenção visual, o que será assumido como primeiro referencial. É para esse
referencial que nosso olho se voltará sempre, como um processo de regulação contínua.
Nosso olho é, portanto, uma área especializada para qual direcionamos o que nos
interessa, isso por quê a imagem de um objeto

a ser visualmente discriminado (e que será assumido como o primeiro
"referencial"), com o máximo detalhamento, deve se formar sobre a
região de maior densidade de fotorreceptores, a fovéola, no centro
da fóvea, por isso considerada como o centro (funcional) da retina,
isto é, "o olho". [...] Assim, o olho pode ser reduzido a um ponto (no
centro da fovéola), estabelecendo-se entre ele e um outro ponto do
objeto de atenção visual no espaço (o referencial) uma linha reta
imaginária, o eixo visual. Ao invés da "posição do olho relativamente
ao ponto referencial do espaço", pode-se falar, alternativamente, de
direcionamento do olho (ou melhor, do eixo visual) entre o centro da
fovéola e esse ponto referencial (objeto de atenção visual) (BICAS,
2009, p. 586, grifos do autor).

Podemos dizer, portanto, que nosso olho produz imagens em uma zona muito
específica; e que ele é dirigido e regulado automaticamente a todo momento para os
objetos de atenção visual, isso quer dizer que direcionamos nossa atenção para
elementos que são mais importantes em uma imagem. Heisenberg funda uma
similaridade desse processo ocular ao processo de construção de pensamento. Para ele,
assim como o olho humano,

O pensamento humano também escolhe a cada vez um pequeno
conteúdo parcial determinado que aparece sob clara luz da
consciência, enquanto o conteúdo restante do pensamento só se mostra
concomitantemente em uma penumbra escura. Esse “essencial” de um
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pensamento pode ser apresentado na linguagem (HEISENBERG,
2009, p. 13).

Para Heisenberg, o sentido de essencial foge da conotação da linguagem comum
e até inverte-lhe o sentido. Essencial para ele é aquilo que é focalizado em uma região
específica da realidade sendo, portanto, limitado. Escolher fixar a visão no essencial é
escolher não focalizar outros pontos de referência, ou objetos de atenção visual,
obscurecendo todo o restante. Podemos nos perguntar se há um caráter geral nesse
conceito. O essencial em um Rembrandt vai ser sempre o mesmo para mim, para meus
alunos, para meus colegas de trabalho, para os pintores e artistas plásticos? É certo que
não. Cada pensamento, ou cada estilo de pensar, forma “uma unidade inseparável e cada
conceito, que é contido nele, mantém nesse pensamento sua matriz particular
característica” (HEISENBERG, 2009, p. 11). Significa dizer que cada pensamento é
moldado pela forma como ordenamos o mundo a partir das experiências pessoais, das
coisas do mundo que nos são acessíveis.
Imaginemos a realidade como uma grande paisagem. O essencial é, nessa
acepção, aquilo de mais evidente, mais chamativo, mais extraordinário que captura
nossa atenção – um frondoso baobá próximo a serra, por exemplo. Quero entender
como ele chegou a esse tamanho, quantos anos deve ter, quantas histórias já inspirou.
Essa escolha, essa inspiração, são evidencias de uma ordenação da realidade que só foi
operada por que essa região tornou-se acessível para nós.
Sempre que faço uma escolha para atender uma inspiração e, obstinadamente,
continuo focado em um único ponto que para mim é essencial, faço a escolha de não
narrar em detalhes todos os outros elementos da paisagem: a lagoa, o vilarejo, as docas,
as formigas, as tilápias, o pescador. Para construir um contexto maior de compreensão
da paisagem, ou da realidade, é preciso estabelecer pontos de conexão entre suas
regiões. Só assim é possível acessar camadas superiores da realidade. Permanecer no
essencial, no ponto de atenção visual, significa operar ordenações a partir camadas
basilares da realidade na acepção de Heisenberg (2009).
Quando argumenta que a experiência apenas não tem sustentação e que “a ideia
é então criticar e desorganizar as intuições primeiras” (2010, p. 150), Bachelard tece, na
minha acepção, vias de aproximação entre a crítica ao essencial ordenada por
Heisenberg e a sua crítica a fenomenologia das nossas experiências, ou intuições
primeiras. Para Bachelard, devemos ultrapassar as descrições fenomenológicas. Isso por
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que em contato direto com o mundo fenomenológico “as regiões do saber não estarão
construídas”, ou seja, “não podem ser discernidas num primeiro esboço”
(BACHELARD, 2010, p. 28).
Se o “conhecimento do real é uma luz que projeta sempre alguma parte de
sombra” (BACHELARD, 2010, p. 147), em cada tempo da história do conhecimento
podemos identificar zonas de escuridão e zonas focais, claras, que caracterizam o que
conseguimos acessar. O trabalho do biólogo naturalista Charles Darwin é até hoje um
ponto de bifurcação para as ciências e está na base dos fundamentos evolutivos que
conectam as diversas áreas das ciências biológicas. Apesar do seu peso reconhecido
hoje, para algumas pessoas do seu tempo o seu trabalho não seria considerado da
mesma forma. Na época de publicação do Origem das Espécies, Darwin recebeu
diversas críticas.

De fato, uma apresentação conjunta por Darwin e Wallace no Linnean
Society em 1858 despertou pouquíssimo interesse, e o presidente da
sociedade concluiu que aquele ano, efetivamente, não teria sido
marcado por nenhuma descobertas memoráveis que fazem
revolucionar a ciência (BEDDALL, 1968, p. 304, tradução minha).

O problema de Darwin consistia, principalmente, em responder a pergunta ‘por
que as espécies mudam?’. No decorrer da pesquisa considerou várias ideias para
formular uma resposta rigorosa para a sua questão, até mesmo o Lamarckismo, “mas
rejeitou-as porque todas elas falhavam em explicar um fato crucial – a adaptação. A sua
teoria teria que explicar não somente porque as espécies mudam, mas também por que
elas são bem adaptadas à vida” (RIDLEY, 2006, p. 33).
Seu método foi complexo, utilizou a teoria da população de Malthus, ou
uniformitarismo de Lyell, juntamente com os dados que construiu em sua viagem a
bordo do Beagle pela América Central e América do Sul, e com as impressões e
deduções de outros estudos sobre as características humanas, para tecer a sua ousada
proposição da seleção natural (ERDURAN ; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007). Apenas
alguns anos depois da publicação do Origem das Espécies “uma grande controvérsia
entre pontos de vista díspares e vertentes teóricas distintas foi inflamada” (ERDURAN ;
JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007, p. 3, tradução minha), configurando as flutuações
que iriam fundar uma nova visão paradigmática para os próximos séculos.
No entanto, por mais complexa e metodologicamente bem desenhada que venha
ser uma teoria, ela não dá conta do todo. Há sempre elementos que não são acessíveis à
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ordenação, e esses, quando percebidos, permitem apenas traçar delineamentos de sua
ausência. A teoria de Darwin, por exemplo, tinha um problema central – “ela não
incluía uma teoria satisfatória para a hereditariedade” (RIDLEY, 2006, p. 36). Fato
curioso é que uma teoria escrita por um contemporâneo de Darwin mas só redescoberta
200 anos mais tarde iria preencher a lacuna do modelo de hereditariedade na teoria da
evolução. Essa teoria foi formulada pelo monge agostiniano Gregor Mendel (1822 –
1884), ao experimentar as linhagens de ervilhas e a hibridação de variações dessas
plantas.

Por volta de 1900, a teoria de Mendel havia sido redescoberta. O
mendelismo passou a ser a teoria da hereditariedade geralmente aceita
a partir da década de 1920 e a base da genética moderna. O
mendelismo acabou por reviver a teoria de Darwin (RIDLEY, 2006, p.
37).

Em princípio as duas teorias não dialogaram muito bem. A ideia de que a
evolução precisa operar por macromutações não encaixava na descrição mendeliana.
Foram teóricos como Ronald Fisher (1890 – 1962) que conseguiram aproximar as
biometrias das condições mendelianas de herança, traçando mais um passo em direção à
demonstração que a seleção natural poderia operar com a genética mendeliana. Além de
Fisher, foram seminais para esse movimento

J. B. S. Haldane e Sewall Wright. A síntese da teoria da seleção
natural de Darwin com a teoria mendeliana da hereditariedade, feita
por eles, estabeleceu o que é conhecido como neodarwinismo, teoria
sintética da evolução, ou síntese moderna, segundo título de um livro
de Julian Huxley, Evolution: the modern synthesis (1942). A velha
disputa entre mendelianos e darwinistas havia terminado. A teoria de
Darwin agora possuía aquilo que careceu por meio século: uma
fundamentação firme em uma teoria da hereditariedade bem testada
(RIDLEY, 2006, p. 38).

A narrativa histórica da ciência, além de contextualizar bem o seu caráter
revolucionário, no sentido de operar por bifurcações, evidencia que a realidade é
ordenada a partir de regiões diferenciadas. A construção de conceitos e teorias operam
conexões entre camadas da realidade, possibilitando uma ampliação do que é acessível.
Essas conexões acontecem quando desviamos o olhar do ponto fixo de atenção visual,
lançando luz sobre aquilo que era antes penumbra. Não significa dizer que iremos ser
capazes de descrever com precisão toda a paisagem, ou toda a realidade. Sempre que se
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joga luz em um ponto de penumbra, aquele que estava focalizado passa a ser, agora, o
ponto fora de evidencia. A teoria sintética da evolução apresenta um corpus conceitual
muito bem construído que vem agregando diversos argumentos, mas não foi e não
estará completa. Ela é um entendimento; o que podemos dizer sobre a dinâmica
evolutiva do vivo, hoje. Isso por que em cada tempo, em cada forma de descrever e a
partir de cada narrativa, temos acesso a campos diferentes da natureza e só ordenamos a
partir do que nos é acessível.
As conexões entre diferentes regiões da realidade são necessárias para a
construção de um conhecimento mais complexo. Por vezes, uma região consegue
acessar camadas que outra não conseguiria, como vimos nos casos da arte e da ciência.
O contexto descrito na sessão anterior, século XVI e XVII, ápice do renascimento na
europa, é um dos mais icônicos para perceber de forma evidente a hibridação entre essas
duas regiões.
O renascimento não foi um processo de expressão única, em um único campo,
nem teve uma causa definitiva. Ele foi mais uma emergência de um momento de
mudanças paradigmáticas diversas. Neste tempo, um sentimento de trasgressão
começou a fundar a possibilidade de compreender as coisas do mundo a partir de
perspectivas distintas do domínio único instalado: o universo geocêntrico e teocêntrico
defendido popularmente e pela igreja. A necessidade de observação e de descrição de
uma natureza empírica é uma das maiores características desse conhecimento divergente
para esse tempo. O rigor, a análise, a precisão, a certeza, a descrição detalhada e a
simetria foram características que contaminaram ambas ciências e artes.
Tecnologias como a prensa móvel permitiram a disseminação de trabalhos e
ideias em maior escala e quantidade. E havia ideias a serem ditas, espalhadas
experimentadas. Nesse tempo, com a expansão comercial, houve a possibilidade de
diálogo com culturas distintas de forma mais ampla; novos materiais e ideias trazidos de
povos até então desconheciedos. Campos distintos da realidade tornaram-se acessíveis.
Nomes como Bach, Vivaldi, Brunelleschi, Pisanello, Leonardo, Durer, Michelangelo,
Galileu, Kepler e Copernico representam bem esse movimento.
Autores como Reis, Guerra e Braga (2006), avaliam que nessa época os campos
das ciências e das artes se influenciaram mutuamente. A busca pela precisão e pelo rigor
aos detalhes das formas e dos corpos aprimorou técnicas expressascom frequência na
pintura renascentista, como a perspectiva em duas e três dimensões, e o estudoas das
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luzes e das sombras – elementos comuns em obras de artistas como Leonardo Da Vinci
(Figura 7), Michelangelo Buonarroti, entre outros.
Figura 8- A anatomia de um Cavalo, Leonardo Da Vinci. Fonte: Web Galery of Art

Essa forma de narrar o mundo, ou de ordenar a realidade, acessada primeiro pela
arte abriu caminho para o uso em outras regiões. Técnicas como a perspectiva
possibilitaram o registro acurado de fenômenos, necessário à ciência nascente
construída sobre os pressupostos de uma representação fiel da verdade, principalmente a
física e para a astronomia. A partir daquele momento aquele campo de entendimento
tornava-se acessível à ciência.

69

A narrativa sobre Galileo e sua representação lunar é um exemplo de como a
ciência operou essa região agora acessível pela arte. Galileo foi um grande estudioso da
técnica do Disegno e das técnicas de perspectiva e iluminação. Essas técnicas foram
essenciais para uma representação precisa do seu modelo (Figura 4).
Nos registros históricos Galileo não foi o primeiro a fazer registro da lua através
do telescópio. O pioneiro desse tipo de observação foi Thomas Harriot, matemático e
astrônomo inglês que descreveu em desenho sua representação da lua quatro meses
antes de Galileo. Por não ter acesso a um telescópio da mesma qualidade do construído
por Galileo e não ter nenhum tipo de treinamento nas artes, a representação de Harriot
não teve tanta sustentação quanto a de Galileo, muito mais rigorosa e rica em detalhes
(Figura 8).
Figura 9 - À esquerda, representação da lua de Thomas Harriot. À direita, representação da lua de Galileo Galilei.

Do mesmo modo que uma criança aprende sem esforço a conhecer e a conceber
o mundo particular para desde o nascimento, o cientista também pode experimentar uma
relação que se precisa denominar como compreensão (HEISENBERG, 2009),
construído ao longo da vida a partir da reflexão daquilo que é experimentado. Quanto
mais cadeias de conexões conseguimos fazer, mais qualidade conseguiremos imprimir
no conhecimento construído. Sempre que uma penumbra torna-se clara pela linguagem,
conseguimos compreender mais uma parte da imagem.
Tomando mais uma vez o exemplo da estrutura morfológica dos nossos olhos
para pensar sobre o conhecimento, é possível afirmar que possuir um ponto cego, nessa
acepção, não é um defeito evolutivo, mas uma vantagem adaptativa que deveríamos
constantemente colocar em uso uma vez que a organização da experiência necessita
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sempre do inverificável, como argumenta Edgar Morin (2008). Para Morin, essa
mancha cega é

necessária em nossa retina, um nucleus inverificável é necessário para
organizar a experiência. Seria loucura sonhar com um conhecimentoreflexo, desprovido do que lhe permite organizar-se. Mas se não
podemos eliminá-lo (visto que o verificável precisa do inverificável),
podemos, no entanto, evidenciar o inverificável (MORIN, 1988, p.
210).

Nunca poderemos descrever com precisão a totalidade da realidade, como um
reflexo. O que podemos é representar de forma rigorosa nossas interpretações daquilo
que nos é acessível, por meio da crítica e da reflexão sobre esses mesmos elementos.
Cada vez que realizamos conexões com outras regiões conseguimos expandir um pouco
a nossas limitações perante à natureza. Os argumentos de Lévi-Strauss (LÉVISTRAUSS, 1976) são essenciais, aqui, para compreender as possibilidades e limitações
do pensamento.
Tomemos como exemplo um caleidoscópio. Esse instrumento tem um número
limitado de fragmentos em sua estrutura. Ao passo em que o giramos, obtemos
composições diferentes. O caleidoscópio para Lévi-Strauss (1976) é como se fosse a
manipulação do estoque de conhecimentos processados e acumulados a disposição da
humanidade para compreender a realidade. A riqueza está na manipulação, na variação,
na experimentação. O ganho em um bom conhecimento está na troca de conhecimento
construído, está na diversidade – experimentar requer acoplamentos, tecer dinâmicas e
estruturas diferentes com o mesmo estoque.
Dando densidade ao seu argumento Lévi-Strauss utiliza a metáfora das cartas do
baralho para exemplificar o limite de possibilidades que dispomos para ordenar os
fenômenos naturais. O baralho inglês, que usamos mais comumente, tem 52 cartas
distribuídas em 4 naipes. Em uma mesa de jogo todos os participantes receberão a
mesma quantidade de cartas aleatoriamente. Isso quer dizer que cada jogador terá um
número limitado de cartas, o que torna impossível conhecer a totalidade do baralho
apenas a partir do seu deck. Os jogadores, no campo semântico dessa metáfora, é como
se fossem os cientistas, os alunos ou os professores, por exemplo. As cartas são como os
conceitos, as teorias, as regras, os contextos, as determinações.
Se cada jogador está limitado ao que lhe foi disposto, como se constituirá a
riqueza? Como superar as limitações que foram postas? Como ir além do deck aleatório
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de saberes que foram oferecidos? De acordo com Lévi-Strauss (1976) a dinâmica da
troca funda a construção da cultura. A composição do jogo de baralho só existe a partir
de uma troca das cartas, onde cada jogador sozinho potencializa os seus limites, a partir
das novas possibilidades que lhe são postas à disposição. Apenas a partir da diversidade
e da troca cultural é possível expandir os limites para processar e potencializar a minha
experiência. São esses acoplamentos, essas dinâmicas de troca, que significam ir para
além do que é essencial.
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Os problemas

Mesmo em tempos históricos e áreas do conhecimento diferentes, Galileo,
Copérnico, Darwin e Mendel tiveram um elemento comum, como uma estrutura, que
moveu a sua construção teórica: todos eles estavam implicados dentro de um problema,
ou questão de pesquisa. Ao contrário da conotação negativa que atribuímos a palavra, os
problemas necessários para os desencadeamentos teóricos – são condutores de
ordenação, porque operam sempre na tensão entre o conhecido e o desconhecido. O
filósofo das ciências Karl Popper trabalha o conceito de problemas como a descoberta
de uma não ordenação. Para Popper

o conhecimento não começa de percepções ou observações ou de
coleção de fatos ou números, porém, começa, mais propriamente, de
problemas. Poder-se-ia dizer: não há nenhum conhecimento sem
problemas; mas, também, não há nenhum problema sem
conhecimento. Mas isto significa que o conhecimento começa da
tensão entre conhecimento e ignorância (POPPER, 1999, p. 14).

Se a necessidade de ordenação é evidenciada através dos problemas que
construímos, todo conhecimento, ou toda ordenação, será a resposta ou o processo de
resolução desse problema. Esse desenvolvimento lógico certamente tece conexões com
as ideias de Bachelard quando afirma que na ciência nada é dado, tudo é construído.
Para Bachelard todo conhecimento é uma resposta a alguma questão, significa dizer que
antes mesmo de conhecer é preciso formular problemas. Quando não é possível
formular um problema claramente, permaneceremos no campo da opinião ou das
impressões primeiras. Nessa acepção, se não houver questão, não pode haver
conhecimento científico (BACHELARD, 2010).
Os problemas são necessários para a construção de conhecimento. Essa não é
uma formulação recente ou de aplicação inaugural. Desde a década de 1970 diversos
autores (BACHELARD, 1977; BARROWS, 1986; PÉREZ, TORREGROSA,
RAMÍREZ et al., 1992; WOOD, 2003; POZO, ECHEVERRÍA, CASTILLO et al.,
2008; HUNG, 2013) tem considerado a implicação, construção e resolução de
problemas como uma via seminal para compreender bem um fenômeno, principalmente
em situações de aprendizagem de conteúdos científicos.
Sabe-se que não são todos os questionamentos que irão constituir um problema.
Para Pozo et al. (2008), um problema implica sempre em perceber as dificuldades e os
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obstáculos apresentados por uma tarefa qualquer e ter vontade de tentar superá-las. No
entanto, “para que essa compreensão ocorra, é logicamente necessário que, além dos
elementos novos, o problema contenha problemas já conhecidos que nos permitam
guiar a nossa busca de solução” (POZO, ECHEVERRÍA, CASTILLO et al., 2008, p.
25). A ideia apresentada por esses autores vai na mesma direção das reflexões tecidas
por Bachelard. Para ele, é “impossível fazer de súbito tábua rasa dos conhecimentos
usuais” (BACHELARD, 2010, p. 147), negando tudo o que já se sabia. O conhecimento
se constrói melhor, e com mais rigor, sempre à segunda observação. Significa dizer que
precisamos sempre partir de um campo de entendimento, bruto, percebido,
experimentado. Nossa experiência se processa através de problemas e ela exige
processamento e lapidação, como discutido nas sessões anteriores.
O objetivo para um pensar bem não é a construção de conhecimento como uma
operação geral, ou um acúmulo de fatos sobre um fenômeno, mas de um conhecimento
pertinente (MORIN, 2004), ou seja, de um conhecimento capaz de se organizar em teia,
que estabeleça conexões com camadas distintas da realidade, principalmente com
aquela experimentada pelo indivíduo. Conhecimento pertinente é aquele

que é capaz de situar qualquer informação em seu contexto e, se
possível, no conjunto em que está inscrita. Podemos dizer até que o
conhecimento progride não tanto por sofisticação, formalização e
abstração, mas, principalmente, pela capacidade de contextualizar e
englobar (MORIN, 2004, p. 15).

Nesse caso, se nossa experiência se processa através de problemas e o
conhecimento que procuramos produzir através desses problemas é um conhecimento
inscrito em um contexto, ou seja, pertinente, precisamos, de maneira análoga, priorizar
problemas pertinentes – aqueles problemas que inspiram o pensamento a sair de sua
condição estática, tirá-lo do seu ponto de atenção focal, tomando como fio condutor a
curiosidade sobre o que é desconhecido para ordenar e lapidar as suas experiências a
partir do seu lugar original.
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A necessidade da experiência

Chegamos em um ponto central no desenvolvimento desse argumento onde,
inevitavelmente, algumas questões precisam tornar-se explícitas. Se podemos ter uma
leitura fenomenal do mundo, por que precisamos lapidá-la? Se existem primeiras
impressões das quais podemos nos valer para ordenar, por que empreender um
processamento da experiência? Para quê, afinal de contas, experimentar?
Acredito que não se trata de dar cabo das questões com respostas pontuais, ou
encerrar os problemas frente à construção de dados. É pertinente, na minha concepção,
demonstrar como a experiência, quando tomada como uma estratégia orgânica, pode
abrir campos de reflexão e de desdobramento de um pensamento que possa se conectar
a uma rede mais ampla de razões (BACHELARD, 2010). Uma passagem narrada pelo
etólogo Boris Cyrulnik em seu livro Memória de Macaco e Palavras de Homem (1993)
servirá, certamente, como operador cognitivo para pensar de um outro ponto de vista
sobre essa estratégia. Transcrevo a passagem a seguir:

Uma maneira nova de colocar as questões: penso que a isso se chama uma
revolução. Porém, na história das ciências, as revoluções são discretas, são
artesanais. Na Idade Média, os senhores da Sorbonne rivalizavam para saber
o que fazia congelar o azeite. Um, apoiando-se nos textos de Platão,
afirmava que não havia diferença entre os azeites. Gelavam todos porque
possuíam em si uma força congeladora que os fazia congelar. Outro,
apoiando-se nos textos sagrados e servindo-se de citações que ninguém
sabia como contradizer, explicava que o azeite congelava porque estava
escrito. Outros ainda, mais numerosos, influenciados por Aristóteles,
defendiam que a congelação do azeite resultava de um movimento da
matéria em direção à forma.
Até ao dia em que um ignorante pegou numa garrafa de azeite, a colocou à
janela e mediu a temperatura ambiente. Esse artesão possuía espírito
científico. “Tornar geométrica a representação, desenhar os fenômenos,
ordenar em série os acontecimentos de uma experiência, eis onde se apoia o
espírito científico”, escrevia Bachelard (CYRULNIK, 1993, p. 12 - 13).
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Conhecer significa empreender um trabalho artesanal de aderir voluntariamente
às ignorâncias, às penumbras, para ponderar as potencialidades da ordenação da
realidade. Significa criticar e problematizar as impressões primeiras, sendo uma dessas
vias a implicação do sujeito no conhecimento por meio de problemas pertinentes,
nutridos por experiência viva.
Não são os fatos que constroem a realidade, é a dinâmica experimentada. Por
esse motivo, apenas quando Cristóvão Colombo descobriu a América é que a Terra,
certa de ser redonda a muito tempo, “por fim se pôs decididamente a girar”
(BACHELARD, 2010, p. 27). Refletir sobre a experiência; processá-la; e tentar
circunscrever as observações em problemas, configuram atitudes de um pensamento que
não quer estagnar-se e tenta, insaciavelmente, ligar-se a uma rede de razões.
Experimentar e exercer uma crítica dessa experiência é, portanto, uma atitude de
resistência ao conhecimento preguiçoso, uma ruptura com o conhecimento vulgar, e
uma condição necessária para a ordenação da realidade.
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Ordenação

Nesse estágio narrativo, chegamos em um ponto de conexões. O caminho tecido
ao longo desse capítulo articula ideias fundamentais para compreender o âmbito da
experiência na construção do conhecimento, e será o topoi, o corpus teórico, e os
nutrientes necessários para dar sustentação a todos os conceitos e exemplos que irei me
ater nas reflexões da pesquisa. Certamente o objetivo desse trabalho de tese, enunciado
na primeira sessão do capítulo – experimentar uma reflexão sobre o nosso entendimento
de mundo construído e regulado a partir da ordenação da nossa própria experiência –
está, agora, bem oxigenado para empreender outra caminhada demonstrativa.
Pertence a esse contexto de ligação, ideias e noções como as de: conhecimento é
entendimento derivado de experiência; e precisamos ordenar a realidade para construir
esse conhecimento, que será sempre uma descrição parcial. As questões, os
instrumentos, as narrativas que construímos e os caminhos de pesquisa que
direcionamos à natureza caracterizam qual região da realidade estamos acessando, cada
pensamento, ou cada estilo de pensar, forma uma unidade inseparável, particular e
característica.
De maneira um pouco mais desdobrada, sistematizo o meu entendimento dessas
noções a partir dos seguintes pontos:

1- Conhecimento decorre de entendimento e pressupõe uma ordenação da realidade;

2- As teorias cientificas, as classificações sistemáticas, os teoremas matemáticos, as
sinfonias, esculturas, tratados políticos e poemas são, todos, formas distintas de ordenar
o mundo a partir de regiões distintas da realidade, que podemos chamar de conteúdos de
consciência;

3- Quando narramos, descrevemos ou somos inspirados por algo, não estamos
ordenando a realidade em si, mas a região da natureza – ou dos conteúdos de
consciencia - que conseguimos acessar;

4- As regiões acessíveis da realidade, ou dos conteúdos de consciência, são
determinadas tanto individualmente quanto pelo contexto social que os indivíduos se
encontram (NICOLESCU, 2000; 2003).
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5- Nosso contato com o real, mesmo que imprescindível, só vale como um dado
preliminar, confuso, provisório, convencional. Esse contato fenomenológico exige
inventário, crítica e classificação (BACHELARD, 2010, p. 15). Portanto apenas a
reflexão na forma de uma perspectiva racional da experiência, como uma sequência
orgânica de pesquisas, dará novo sentido à realidade.

Em síntese: se i) o conhecimento decorre de entendimento; ii) ordenamos nossos
conteúdos de consciência para construir esse conhecimento e; iii) nosso contato
fenomenológico exige uma estratégia orgânica de pesquisas defendo a tese de que a
lapidação da experiência oxigena e regula a ordenação da realidade, possibilitando o
acesso a camadas superiores, e nutrindo condições para um pensar bem. A investigação
enquanto atitude e estratégia do pensamento pode ser o operador desse processo, visto
que ela recruta à linguagem a descrição dos processos, elementos, estruturas e
dinâmicas percebidas a partir dos fenômenos naturais, problematizando o que parece ser
evidente a priori.
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Caminhos de construção do conhecimento

Como o aforismo de Antônio Machado que citei anteriormente, o caminho dessa
pesquisa se fez ao caminhar, seguindo um itinerário que foi se reprogramando a medida
em que a pesquisa avançava. Procurei transitar pelas fronteiras do conhecimento
(MORIN, 1999a) evitando passar tempo demais em discussões pontuais para não me
ater às cegueiras das especialidades, mas permanecendo nestas o tempo necessário para
constelar a dinâmica do particular e do pontual, necessárias ao rigor científico.
O

processamento

de

dois

conjuntos

de

experiências

desenvolvidas

simbioticamente possibilitou esses deslocamentos até as fronteiras. O primeiro conjunto
diz respeito às experiências dos alunos do curso de graduação em Pedagogia na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) entre os semestres 2013.1 a
2014.2; O segundo conjunto diz respeito a minha própria experiência enquanto
professor nessa instituição.
Adotando o deslocamento das ideias e conhecimentos já consolidados, ou seja,
adotando o nomadismo 4 como atitude de pesquisa, priorizei um método científico
enquanto estratégia (MORIN, CIURANA ; MOTTA, 2009; ALMEIDA, 2010). O
método como estratégia é como um caminho que se vai traçando à medida que se
constroem os conhecimentos teóricos e empíricos da pesquisa. Como uma atitude de
investigação, Lévi-Strauss irá comparar esse método à estratégia do bricoleur (LÉVISTRAUSS, 1976), artesão que utiliza os materiais que tem à mão para construir suas
obras. Para proceder assim como o bricoleur durante a pesquisa, não se deve adotar um
método pontual, como um programa. Isso implicaria em abortar as possibilidades de
desvios possíveis de emergir durante o processo.
Talvez um exemplo que sirva para potencializar o entendimento do método
nômade, como estratégia, pode ser o caso mesmo do tema desta tese, gestado sobre um
4

Almeida (2014) trata da ‘ciência como nomadismo’ em texto inédito a ser publicado no periódico
mexicano Visión Docente Con-Ciencia – CEU ARKOS. Para Almeida, podemos pensar a ciência por
meio de duas metáforas: a ciência como território e a ciência como nomadismo. A primeira leva consigo a
marca de uma ciência fixa, habitantes de territórios bem delimitados. Ao contrário dessa ciência como
território, a ciência nômade “requer e impõe deslocamento, atenção às singularidades, enfraquecimento
do controle e da arrogância, consciência do imponderável e da dificuldade de predição. O princípio
Incerteza é a ferramenta política do intelectual nômade. Isso porque, se o futuro não está determinado,
não está dado, podemos e devemos fazer nossas apostas, projetar novos mundos, outras práticas
acadêmicas, outros modos de pensar e fazer ciência. De viver. Surpresas, criatividade, invenção: essas são
as linhas pontilhadas, portanto descontínuas e a serem preenchidas, de uma cartografia da ciência
nômade” (ALMEIDA, 2014, p. 7).
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desvio do foco original. O projeto que inicialmente tinha como objetivo trabalhar com
as várias concepções de natureza, com vistas a propor um ensino de biologia mais
polifônico, aos poucos foi ganhando novos contornos, sofrendo algumas metamorfoses
a medida que fui ampliando a noção de natureza até a noção de realidade trabalhada por
Heisenberg. De uma forma mais rigorosa, tratar as interpretações do mundo a partir das
regiões de aproximação da realidade significa, na minha concepção, entender de qual
natureza estamos falando.
A resolução de problemas e o ensino por meio da experiência tem sido o fio
condutor da minha caminhada profissional como professor da UFRN. Ao longo de um
ano e meio pude vivenciar como as experiências ajudam a romper com um
entendimento simplificado de mundo. Instigar os alunos a traçar seu próprio caminho de
pesquisa tem demonstrado como a tensão entre verificável e inverificável descrita por
Bachelard e Heisenberg se expressa em situações reais de sala de aula.
A ideia central foi trabalhar com a lapidação da experiência dos alunos,
procurando compreender como o caminho crítico e criativo pode funcionar como uma
estratégia de ordenação, um lodo nutritivo que oxigenam um pensar bem, assim como a
Neuroglia oxigena os neurônios.
Durante os semestres de 2013.2, 2014.1 e 2014.2 lecionei para um total de 398
alunos nas disciplinas de Ensino de Ciências Naturais I e II. Escolhi trabalhar com os
problemas de pesquisa desenvolvidos pelos meus alunos ao longo desses três semestres,
dos quais consegui recuperar, de forma digital e impressa, 222 projetos.
Os projetos foram trabalhados durante as primeiras e segundas unidades das
disciplinas, de forma contínua e mediada, tomando como ponto inicial a curiosidade de
cada aluno. Tiveram como eixos norteadores Vida e Ambiente; Terra e Universo; Ser
Humano e Saúde; e Sociedade e suas Tecnologias, como descritos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCNs).
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Uma estratégia de ensino por investigação

O que faz um cientista natural não é seu
conhecimento dos fatos da natureza, mas sua
capacidade de formular perguntas sobre ela
R. G. Collingwood

Um pensamento que apenas apreende fatos sobre a natureza não os dá sentido ou
significação. Ficará para sempre preso no campo das operações práticas, sujeito ao
esquecimento iminente assim que sua utilidade chegar ao prazo de validade. Essa
reflexão tecida por Bachelard (2010) funda, na minha concepção, um dos principais
problemas em ensinar ciências e biologia: dar sentido ao estudo das ciências, indo na
direção contrária a uma postura reprodutivista.
Uma das metas que assumo enquanto professor é diminuir a distância entre os
métodos de produção do conhecimento científico e a sala de aula. Aproximar os
estudantes dos fatos construídos pela ciência é uma estratégia válida e necessária para
compreender o vasto corpo de conhecimento construído ao longo das décadas nessa
região da realidade. No entanto apenas categorizar e apreender os fatos já construídos
são características de uma realidade estática. É preciso mais do que isso. Para
Heisenberg investir em uma condição mais dinâmica da realidade, que conhece seus
processos de ordenação “só é possível justamente por meio do estar imbricado
infinitamente múltiplo das palavras e que poder designada como dinâmica”
(HEISENBERG, 2009, p. 14).
É preciso aproximar o ensino de ciências não apenas do conhecimento
consagrado, mas do conjunto de regras, procedimentos, contextos e histórias dos
homens que construíram e constroem a ciência. O ensino de ciências precisa operar
próximo da cultura científica. Para isso, trabalhar com os experimentos e os acordos
culturais da ciência em sala de aula implica ter em mente que

as observações e os experimentos são efetivados tendo presente
pressupostos, incorporados pelo sujeito, que contribuem para a
produção de conhecimentos e que não se reduzem apenas ao uso da
lógica, conforme a concepção do empirismo lógico. Nesta perspectiva
epistemológica, os pressupostos do sujeito que enquadram os
observáveis são (ou virão a ser) compartilhados socioculturalmente no
processo de historização, fazendo a mediação da interação de grupos
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de indivíduos com os problemas de investigação (DELIZOICOV,
CARNEIRO ; DELIZOICOV, 2004, p. 445).

Procurei fundamentar o planejamento para as estratégias que foram utilizadas
nas disciplinas de Ensino de Ciências Naturais I e II na UFRN a partir dessa concepção
dinâmica de ordenação da realidade, compreendendo as limitações e potencialidades da
experiência. Alguns aspectos favoreceram a escolha de trabalhar uma proposta que
dialoga fundamentos epistemológicos e práticos no curso de Pedagogia. Os pedagogos
são os únicos profissionais habilitados a ensinar ciências para as séries iniciais e o
primeiro ciclo da educação fundamental. A compreensão primeira de ciência de
qualquer ser humano que frequenta os espaços escolares formais é de responsabilidade
desses profissionais, no nosso país.
Compreender a responsabilidade do pedagogo para a educação científica das
futuras gerações foi o centro problematizador para planejamento durante os primeiros
meses como professor de ensino de ciências. Não queria que o ensino de ciências fosse
uma rememoração daquilo que foi aprendido na educação básica, e desde então muito
bem esquecido. Queria habilitar a ciência como um processo de construção de
conhecimento, como uma região de ordenação, como argumenta Heisenberg. Ao
assumir essa tendência pedagógica o meu compromisso não era com os cálculos
precisos ou com as leis físicas expressas em fórmulas. Era com a construção de uma
atitude investigativa, que permita treinar a experiência. Heisenberg aproxima essa
concepção de um pensamento mais dinâmico, por que

Nela, o pensamento explicitado não deve ser um retrato o mais fiel
possível da realidade, mas ele deve formar o embrião para outras
séries de pensamentos; o que está em questão não é a precisão, mas o
caráter frutífero dos conceitos. [...] Aqui uma proposição não pode em
geral ser “correta” ou falsa”. No entanto, pode-se designar como
“verdadeira” uma proposição que dá ensejo de maneira frutífera a uma
abundância de outros pensamentos (HEISENBERG, 2009, p. 15)

A ideia então foi construir um planejamento que incentivasse esse pensamento
dinâmico, processual, procedimental (CAMPOS ; NIGRO, 1999). Não escolhi trabalhar
com temas programados, que fossem distribuídos de forma aleatória. Como a
experiência precisa sempre de um primeiro lugar a partir de onde se possa operar
lapidação, a minha escolha foi por projetos de investigação construídos sobre a própria
curiosidade de cada aluno, algo que lhe fosse atraente. Durante a primeira unidade,
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enquanto tecíamos reflexões sobre como se configura e quais eram os efeitos da ciência
para a educação, os alunos narravam quais eram os problemas de ciência que mais
tinham dificuldade; os que mais os deixaram curiosos; os que eles não viam utilidade
nenhuma; e os que, até hoje, nunca conseguiram entender.
Em seguida começávamos a direcionar as narrativas para os pontos de interesse.
Os documentários sobre a vida de cientistas como Darwin, Kepler e Newton serviam
para mostrar como esses homens organizavam seus trabalhos científicos; que seus
métodos eram diferentes, mas tinham estruturas comuns; e que até mesmos nomes
intocáveis da ciência eram homens com aspirações e paixões, movidos por problemas
que para eles eram projetos de vida. Tecer esse diálogo demonstrando um lado vivo e
procedimental da ciência é fundamental para evitar uma “caracterização pouco
consistente a respeito do empreendimento científico” (DELIZOICOV, CARNEIRO ;
DELIZOICOV, 2004, p. 445). De acordo com os autores, essa vertente de trabalho no
ensino de ciências gera consequências, como “a visão aproblemática e ahistórica, a
visão cumulativa de crescimento linear, visão individualista e elitista e visão
descontextualizada e socialmente neutra da ciência” (Idem).
Ver o modo de trabalhar e de se aproximar dos problemas funcionaram como
inspiração para os alunos, e era ponto chave para a confecção dos textos dissertativos e
das narrativas em sala sobre o que gostariam de entender em suas próprias investigações
– algo que estivesse latente em sua curiosidade – e como poderiam ordenar esses
problemas emergentes por meio da sua compreensão dos métodos de produção de
conhecimento científico. No desdobramento da atividade de cada aluno e de suas
reflexões assumi a função como professor de ir, pouco a pouco, permitindo que cada um
fizesse sua crítica às insuficiências do seu modo de perceber o conhecimento científico.
Com essa atitude procurei me ater aos propósitos propugnados por Gaston Bachelard no
sentido de que o professor de ciências precisa retirar o aluno de seu casulo interpretativo
original, inicial, vulgar.
Para desenvolver essa reflexão e o seu processamento prático, dispusemos de
duas unidades (aproximadamente 4 meses). Escolhi para o caminho de desenvolvimento
do pensamento as seguintes etapas, organizadas pelos alunos como um diário de bordo,
e depois organizadas na forma de um relatório de pesquisa: 1) O que te chamou a
atenção; 2) Formulação das perguntas; 3) Construção das Hipóteses; 4) Experimentando
– Testando o conhecimento construído; 5) Organizando e analisando; 6) Construindo
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relações – Suas hipóteses foram aceitas?; 7) Conhecimento científico construído; 8)
Referências.
Esse modelo não foi nem pretendeu ser uma representação completa do método
científico, mas uma forma de aproximação didática do exercício criativo de
delineamento de hipóteses e uso do raciocínio crítico-indutivo-dedutivo. As
características diversas de como a ciência opera por vários caminhos de método deve
ser sempre ponto de partida em trabalhos dessa natureza, para que o caminho didático
escolhido não seja compreendido como método único da ciência. O modelo utilizado
com todas as instruções que preparei para os alunos está disponível na íntegra no Anexo
I deste trabalho.

Construção de dados

Utilizei os 222 projetos de pesquisa recuperados para mapear algumas das
características da experiência simbiótica, como descrito no primeiro capítulo, e
demonstrar suas possibilidades didáticas para o ensino de ciências. Para isso utilizo
como material os projetos de intervenção didática a partir de duas vias de aproximação:

1) um panorama geral construído a partir da leitura, avaliação e classificação de todos
os projetos científicos que pude recuperar e;

2) a leitura pontual de 05 projetos na íntegra a título de demonstração didática da
expressão simbiótica da experiência, e seu caminho de lapidação para a construção de
um pensar bem.

Variáveis de estudo

De acordo com Lévi-Strauus, “toda classificação é superior ao caos, e mesmo
uma classificação no nível das propriedades sensíveis é uma etapa em direção a uma
ordem racional” (1976, p. 30). Por esse motivo, e pelo grande número de informações
que dispunha, decidi organizar a primeira via de aproximação a partir de uma análise
qualitativa dos projetos. A partir da leitura teórica tecida no primeiro capítulo, elegi e
procurei identificar elementos que fortalecem um pensamento científico; e que
constituem vias rigorosas de aproximação, descrição e interpretação dos fenômenos –
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todas essas características do conhecimento científico. Essa organização permitiu
reduzir o escopo de mais de 2 mil páginas escritas a 6 categorias de variáveis, a partir
das quais é possível realizar uma leitura uma pouca mais distanciada dos projetos e
quais pontos essa atividade permitiu ordenar. As categorias são 1) Descrição geral, 2)
Aproximação do problema; 3) Pergunta; 4) Hipóteses; 5) Vias de aproximação da
realidade; e 6) Ordenação do conhecimento. Descrevo em detalhes as variáveis
construídas no quadro a seguir.
Quadro 1 - Variáveis de estudo construídas a partir dos projetos de pesquisa dos alunos do curso de pedagogia da
UFRN.

Para preservar a identidade de todos os
participantes da pesquisa, os seus nomes
foram substituídos por códigos aleatórios
Identificador

Código

gerados a partir do software IBM SPSS
Statistics 22. Esse código permitirá remeter
a matriz original de transcrição caso algum
dado necessite de mais detalhamento.

Semestre

Semestre que o aluno desenvolveu o projeto,
podendo ser 2013.2, 2014.1 ou 2014.2.
Disciplina

Descrição

Turma

em

desenvolvido,

que

o

podendo

projeto

ser

Ensino

foi
de

Ciências Naturais I ou Ensino de Ciências
Naturais II

Turno

Turno da disciplina em que o projeto foi
desenvolvido: Tarde ou Noite
Nos PCNs de Ciências Naturais para a
educação fundamental os conteúdos são
apresentados em quatro eixos temáticos
“levando-se

Eixo temático - PCN

em

conta

conceitos,

procedimentos e atitudes que compõem o
ensino desses temas” (p. 15). Os eixos

Aproximação

podem ser: Terra e Universo; Vida e

do Problema

Ambiente;

Ser

Humano

e

Saúde;

e

Tecnologia e Sociedade.
Sinalização das áreas do conhecimento que
tornaram-se
Área do Conhecimento

majoritárias

no

desenvolvimento do projeto de cada aluno,
podendo ser Astronomia, Biologia, Física e
Química.
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De acordo com o PCN, o Ensino de Ciências
Naturais estuda diferentes conjuntos de
fenômenos naturais e “gera representações
do mundo ao buscar compreensão sobre o
universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser
humano,

a

vida,

seus

processos

e

transformações” (p. 23). Incluindo ramos da
Astronomia, da Biologia, da Física, da
Química e das Geociências.
Descrição

do

conteúdo

ou

fenômeno

escolhido para ser desenvolvido no projeto.
Fenômeno Escolhido

Essa descrição foi retirada dos projetos dos
alunos e pode ser vista em detalhes no
capítulo seguinte.
Descrição se o problema, na forma como foi

Problema Pertinente

desenvolvido

e

abordado

pelo

aluno,

consiste em um problema pertinente.
Essência da Curiosidade / Problema

Pergunta

Pergunta motora da Investigação

Número de Hipóteses Construídas

Hipóteses

Realiza previsões

Elemento central que descreve a curiosidade
trabalhada.
Pergunta(s)

que

moveram

o

desenvolvimento da investigação.
Quantas hipóteses de trabalho o aluno
construiu.
Se

as

hipóteses

construídas

realizam

previsões sobre o fenômeno
Se as hipóteses construídas são relações

Construção Lógica - Causal

lógicas de causa consequência – por
exemplo: Se aquecer, ficará escuro.
Se

Utilização de Modelos Conceituais

o

aluno

consegue

organizar

uma

representação conceitual da sua curiosidade,
identificando

que

prováveis

fenômenos

podem estar atuando nela.
Estratégias de
Método

Construção de Modelo Funcional /

(Ou vias de

Demonstrativo

aproximação
da realidade)

Se o aluno construiu a sua representação do
fenômeno, seja ela demonstrativa (estática)
ou funcional (dinâmica).
Se o aluno se vale de analogias ou metáforas

Utilização de Analogias e Metáforas

para construir as suas vias de aproximação
do fenômeno.

Compreensão e Organização Conceitual
das propriedades do fenômeno

Se o aluno consegue organizar quais
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Se o aluno consegue definir quais são os
Delimitação de Variáveis de Estudo

elementos que estão atuando sobre o
fenômeno de sua escolha.

Compreensão da interdependência entre Se o aluno percebe relações entre esses
as Variáveis (Controle)
Realização de Medidas

Criação de escala / medida

elementos.
Se o aluno realiza medições de alguma
espécie para fins de registro e comparação.
Se o aluno cria uma escala própria para
medição.
Se o aluno consegue identificar padrões

Identificação de Padrões

entre os casos de estudo ou entre o seu caso
e os casos dos colegas.
Se o aluno consegue realizar comparações

Comparação (Entre grupos, dados, etc)

entre os seus grupos de análise, grupos
controle, e expressões do fenômeno em
outras condições.

Relação entre dado construído / hipótese
de pesquisa

Se o aluno consegue fazer uma relação
daquilo que ordenou através da experiência
com as suas hipóteses e impressões iniciais.

Inferências Dedutivas das propriedades Se o aluno consegue realizar deduções a
do fenômeno

Ordenação do
Conhecimento

Formulação de explicações a partir dos
dados construídos

Avaliação da explicação à luz de
conhecimentos científicos

partir do que experimentou.
Se o aluno consegue formular explicações
próprias, rigorosas e bem articuladas, a partir
da sua experiência.
Se

o

aluno

consegue

identificar

nos

conhecimentos científicos já construídos os
elementos que compõem a sua explicação.
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Processamento da experiência

CAPA

89

Visão geral do ensino por investigação

Na ciência, o objeto da investigação não
é mais a natureza em si, mas a natureza
submetida à interrogação dos homens
Werner Heisenberg

Experimentar e exercer uma crítica da experiência é condição necessária para a
ordenação da realidade. Nessa sessão me atenho a uma defesa da experiência pelo
processamento dela mesma – minha e dos alunos – como uma cadeia recursiva. O
objetivo aqui não é traçar uma descrição totalizadora de tudo que aconteceu ou de tudo
que foi construído como dado – e sim fazer aproximações das características possíveis
para o ensino de ciências através da investigação, dos projetos e da experiência
simbiótica – vivida e processada.
Os trabalhos de investigação que desenvolvi junto com os alunos de pedagogia
tiveram uma natureza semelhante a projetos didáticos – caminhos problematizados de
construção de conhecimento – com uma distinção: os problemas foram delineados a
partir das curiosidades narradas por cada aluno, e não a partir de temática pré-definidas,
conforme descrito no método. Esses trabalhos foram desenvolvidos ao longo de todo o
semestre letivo para cada turma, e podem ser caracterizados em quatro momentos
distintos, os quais descrevo a seguir:

1) Estudo da natureza das ciências

De que ciências estamos falando? O que elas circunscrevem? Quais são os seus
efeitos na sociedade? Questões desse gênero são essenciais para começar a pensar sobre
as ciências, principalmente se estivermos trabalhando com um público que não seja
familiarizado com o seu metiê, seus métodos e procedimentos. Essa é uma das
características mais fortes que percebi nas turmas de pedagogia que trabalhei – existe
um certo bloqueio, nos primeiros momentos, para tratar de temas relacionados às
ciências naturais.
A disciplina de Ensino de Ciências abrange as grandes áreas da Química, Física,
Biologia, Astronomia e Geologia – grandes noções e conceitos provenientes dessas
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áreas irão constelar o currículo das disciplinas de ciências durante o ensino fundamental
– área de atuação dos pedagogos. Normalmente apenas narrar esse fato em sala de aula
faz franzir as testas e incita comentários baseados nas experiências, por vezes
traumáticas, com o ensino de ciências: ‘- meu deus, física não’; ‘- vixe, odeio química’,
‘- vamos ter que decorar aqueles nomes de biologia de novo’? É muito frequente
escutar comentários como: ‘- mas eu vim pra área de humanas justamente para não ter
que lidar com essas coisas’ (referindo-se às ciências naturais).
Qualquer deslocamento a partir daí seria inútil se a visão de ciências dos alunos
não fosse posta à reflexão. Estamos trabalhando com professores em formação, ou seja,
a sua concepção de ciência será base para suas aulas de ciência e, mais precisamente,
como argumenta Carvalho (2001),

a visão dos professores sobre o conhecimento científico, deve ser
cuidadosamente considerada uma vez que serão as suas visões e não a
visão de especialistas e filósofos que serão implementadas em sala de
aula (CARVALHO, 2001, p. 143).

É nesse espaço, durante as séries iniciais, “que a criança defrontasse com o
conhecimento científico e sua compreensão dependerá da concepção de Ciência e de
Educação que baliza a prática pedagógica” (LORENZETTI, 2002, p. 6). Comentários
como os que citei anteriormente funcionaram como disparadores de narrativas. Nesse
primeiro momento reservei um espaço para que os alunos compartilhassem com mais
detalhes as suas experiências. Percebi que partimos de um lugar comum. De todas as
turmas, cada uma com uma média de 45 alunos, eram raros os casos onde as narrativas
sobre as ciências naturais fossem positivas, até mesmo considerando os anos do ensino
médio – o que havia em grande maioria eram narrativas de experiências de falha em
testes, de dificuldade de assimilação de conceitos, de inutilidade do conhecimento
científico, como uma falta de pertinência ou de lógica em estudar aqueles conteúdos.
André Martins e Rosimeire Dantas, em estudo desenvolvido com alunos de
pedagogia

da

mesma

instituição,

apontam

para

características

semelhantes,

problematizando as dificuldades no ensino de ciências e o uso do cotidiano dos alunos e
dos experimentos nas aulas. Os autores argumentam que compreender o funcionamento
da ciência ao longo das propostas de ensino “poderá contribuir com a motivação dos
docentes como ainda, trazer mudanças significativas para sua prática” (DANTAS ;
MARTINS, 2011), noção também reforçada por carvalho, quando descreve que
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"uma adequada compreensão da natureza da ciência" ou com a
"compreensão da ciência como um caminho de conhecimento" tem
sido um dos objetivos históricos para o ensino das Ciências Naturais
(CARVALHO, 2001, p. 140).

A partir dessas necessidades dialógicas com a noção de natureza das ciências,
foram propostas oportunidades de narrativa entre a história das ciências e o que os
alunos compreendiam dos seus processos. Utilizei materiais como The History of
Science produzido pela BBC, que narra de forma pessoal e parcial a vida de cientistas
como Galileo, Kepler e Newton, e como as suas teorias e proposições estavam
implicadas no seu tempo e nas suas contingencias.
Essa estratégia proporcionou momentos de diálogo muito interessantes sobre a
ciência enquanto um processo feito por um coletivo de pessoas, totalmente implicada
nas condições de um tempo. A partir daí, os alunos delinearam em produções textuais a
sua compreensão de ciência e como eles pensam que os cientistas estudados
organizaram os seus problemas de pesquisa. Essas atividades tiveram a intenção de
apresentar um panorama do fazer científico como diverso, implicado na vida e nos
sujeitos, histórico e crítico.

2) Delineamento de um problema

Abrir espaço para dialogar sobre a ciência permitiu compreender como essa
atividade necessita de uma organização, um método, para construir conhecimento. A
partir daqui a ideia foi tentar trabalhar as ciências como um caminho de construção, não
como a transmissão de fatos que os alunos descreviam nas suas narrativas. Como a
maioria dos alunos argumentaram ter vivenciado experiências insatisfatórias com as
ciências naturais na educação básica, pretendi começar de um ponto que não lhes
causasse estranhamento.
Foi sugerido a cada aluno que pensasse sobre algum fenômeno, dinâmica, ou
característica do ambiente, incluindo seu próprio corpo, que lhe causasse
estranhamento. O que você tem curiosidade de saber, e nunca teve tempo ou paciência
para pesquisar? O que você gostaria de aprender em uma aula de ciências? As
respostas a esses questionamentos foram compartilhadas com toda a turma. Ao passo
que um estudante narrava sobre a sua curiosidade em saber por quê a água do mar é fria
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durante o dia e quente durante a noite, por exemplo, outros tomavam a palavra para dar
a sua compreensão de funcionamento do fenômeno. Como uma cascata propositiva, as
ideias, dúvidas e questões foram surgindo e sendo sistematicamente registradas.
Após formular a essência das suas curiosidades e delinear os fenômenos ou
objetos de estudo, o segundo passo a partir daqui foi pedir para que cada estudante
pesquisasse em livros (sejam eles direcionados ao ensino fundamental, médio ou
superior) de ciências quais eram, na sua concepção, os conteúdos, áreas do
conhecimento e teorias que estariam relacionados com as suas curiosidades.
O resultado das pesquisas mediou a organização de grupos temáticos: quatro
estudantes que tivessem curiosidades na mesma área do conhecimento trabalhariam,
agora, em equipe. Essa organização me permitiu mediar de forma mais pontual quais
teorias ou noções das ciências caberiam em cada curiosidade. Uma relação com os
fenômenos escolhidos para serem trabalhados, junto com a sua frequência, pode ser
vista no Quadro 2, a seguir.
Quadro 2 - Temas / Fenômenos escolhidos para os projetos de investigação e sua frequência
Fenômenos escolhidos / Frequência
Acne

1

Eletricidade

1

O choro ao descascar cebolas

1

Alimentação

2

Emagrecimento

1

O mofo

1

Alimentação das plantas

1

Emoções

1

O Sal no Organismo

1

Amadurecimento das frutas

2

Engasgo

1

1

Ânsia de vômito

1

Equilíbrio

1

O susto e a praga de contar
estrelas
Olfato

Aprendizagem

1

Erosão do solo

1

Osmose

1

Aquecimento global

1

Escovação dos dentes

1

Osteogênese

1

Aquecimento molecular

1

Estações do Ano

1

Ovoscopia

1

Arco-íris

4

Estados Físicos da Água

1

Oxidação

2

Arrepio

2

Estágio Pós-Pandrial

1

Oxidação da maçã

1

As Fases da Lua

2

Estalo das articulações

1

Paladar

6

Atividade física

1

Estetoscópio

1

Pigmentação

1

Audição

1

Exercícios físicos

1

Piscar dos olhos

1

Bateria Química

1

Fermentação química e biológica

1

Polaridade

2

Batimento cardíaco

2

Ferormônio

1

Poluição do Ar

1

Biocularidade

2

Flatulências

1

Preconceito étnico-racial

1

Bioenergética do organismo
humano
Biologia marinha

1

Floração

1

Pressão

2

1

Força centrípeta

1

Pressão arterial

2

Bioquímica de alimentos

1

Formação da sombra

2

Pressão atmosférica

2

Bocejo

3

Formação das nuvens

1

Pressão Atmosférica

1

Bolha de Sabão

2

Fotossíntese

1

Pressão do ar

1

Bolores

1

Fraturas

1

Produção da voz

1

2
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Bússola

1

Frequência Cardíaca

2

Propagação do Som

1

Cabelos

1

1

Puberdade

1

Calor

1

Funcionamento do sistema
digestório
Fungos

2

Purificação da Água

1

Calor específico

3

Fungos e bactérias

2

Quantidade de Estrelas

1

Caloria

1

Gases

1

Queimadura por sal e gelo

1

Caneta esferográfica

1

Gelatina

2

Raio-x; Arte

1

Canhoto

1

Genêro

1

Reação Alérgica

1

Capacidade Pulmonar

1

Germinação

2

Reação química

1

Capilaridade

1

Gripe

1

Reciclagem

2

Cebola e lágrimas

1

Hídrica corporal

2

Respiração

3

Choque elétrico

1

Hidrodinâmica de fluidos

1

Ressonância

2

Choro

1

Hidrologia das plantas

1

Salivação

1

Ciclo da Água

4

Hidrologia de plantas e animais

1

Sensibilidade corporal

1

Circulação

2

Higiene Bucal

1

Sentidos

1

Coca-Cola com mentos

1

Higiene pessoal

2

Sismonastia

1

Coceira

1

Hipersensibilidade dentária

1

Sistema Digestório

1

Combustão

3

Impressão Digital

1

Soluço

2

Comportamento social das
formigas
Condensação

1

Ingestão de alimentos

2

Som

2

2

Inspiração e Expiração

1

Sonhos e cegueira

1

Condução Eletríca

1

Intoxicação por naftalina

1

Sublimação

1

Decomposição

2

Lágrimas

1

Susto

1

Deficiência físico-motora

1

Luz

1

Tato

1

Densidade e empuxo

8

Magnetismo

1

Tensão superficial

1

Derretimento das Calotas Polares 1

Marés

1

Tinta Invisível

1

Desejo de comer na gravidez

1

Massagem

1

Transformações Físicas

1

Desenvolvimento das Plantas

1

Mastigação

2

Transmissão de calor

1

Diabetes

1

Maturação

1

Úmidade do Ar

1

Digestão

4

Memória

1

Visão

3

Dor desviada

1

Microorganismos

1

Voz

1

Ebulição

2

Misturas

1

Eclipse Lunar

1

Mudança de Cor das Folhas

2

Eclipse Solar

1

O ar

1

É interessante perceber que as curiosidades dos alunos tenderam em sua grande
maioria, 84,6% do total, para fenômenos que dizem respeito à organização da vida e do
meio ambiente – temáticas como os eclipses, o ciclo da água, a floração das plantas e a
mudança das estações. Dentre essas temáticas, as mais populares foram as relacionadas
ao corpo humano – como temáticas relacionadas ao funcionamento dos sentidos e dos
sistemas de órgãos do nosso corpo – e a questões de saúde pública (54,7%) – como a
decomposição do lixo e a contaminação da água.

3) Desenvolvimento de um projeto didático experimental
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Diversas pesquisas na área de ensino de ciências apontam para uma direção de
superação das concepções empiristas e reprodutivistas de ciência, onde torna-se
necessário compreendê-la como um processo de produção de conhecimento, implicado
no sujeito (PÉREZ, TORREGROSA, RAMÍREZ et al., 1992; SANTOS, MORTIMER ;
SCOTT, 2001; DELIZOICOV, ANGOTTI ; PERNAMBUCO, 2011; SANTOS,
JOAQUIM ; EL-HANI, 2012; DELIZOICOV, SLONGO ; LORENZETTI, 2013). De
acordo com Carvalho (2001), essa tendência admite a necessidade de

se trazer para o público o próprio processo de produção do
conhecimento científico. Trabalhar junto ao público o processo de
investigação é, sem dúvida alguma, fornecer os fundamentos para o
desenvolvimento do senso crítico e evitar a imposição de um
determinado modelo de ciência para professores e alunos.
(CARVALHO, 2001, p. 140).

Grande maioria (83,3%) das curiosidades narradas pelos alunos de pedagogia
tiveram como base uma experiência vivenciada dentro ou fora da sala de aula. Martins e
Dantas identificaram entre alunos de pedagogia da UFRN que trabalhar a partir do
cotidiano é uma característica importante para ele, e deve ser recorrente no ensino de
ciências (DANTAS ; MARTINS, 2011). Escolhi como estratégia, portanto, trabalhar as
curiosidades dos alunos, das suas experiências vividas que já havíamos organizado e
sistematizado, como problemas de pesquisa, com vistas a privilegiar uma concepção de
ciência enquanto expressão da cultura, processual, que tem efeito na vida dos
estudantes.
Foi proposto que os estudantes tomassem como foco, agora, questões centrais
que priorizassem não mais os conteúdos já construídos pesquisados anteriormente, mas
os processos, o Como que rege as suas curiosidades – como funciona o arco íris? Como
a água evapora? Como nosso coração bate?
O Quadro 3, disposto nas próximas páginas, traz uma lista detalhada contendo a
essência da curiosidade de cada projeto de pesquisa que consegui recuperar. Essa
essência constitui o cerne da curiosidade dos alunos – o que mais lhes chamou a
atenção. Ao lado seguem as perguntas que direcionaram a problematização da sua
experiência. Para preservar a identidade de cada aluno os campos estão identificados
apenas com códigos.
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Quadro 3 - Essência dos problemas escolhidos pelos alunos e pergunta motora da investigação
Código Essência da Curiosidade
Participação da boca no processo
20552
digestivo
20553
Funcionamento do coração
20554

Relevância da mastigação à digestão

20556

A relação entre a execução e bem estar
promovido pela massagem

20558

Relação entre arrepio e frio

20559

Capacidade de sensibilidade da pele

20563
20564
20566
20567
20568
20569
20570
20571

20572

20573
20574
20575
20576
20578
20579
20580
20581

20582

20583

20585
20586

20587

20588
20589

Mal-estar causados por determinados
odores
Sensações do Ambiente
Relação entre emoções, cérebro e
coração.

Perguntas motoras da investigação
A digestão começa na boca?; A saliva faz parte do processo de digestão?
Como o coração bate?; Será que o coração bate ou precisa de ajuda pra bater?
De que maneira um comprimido se dissolve mais rápido, quebrado ou
inteiro?; Podemos comparar as condições para a absorção do comprimido com
a do alimento?
O que acontece com nosso corpo quando recebemos massagem?; Em que
parte do corpo do atuamos ao realizá-la?; A massagem pode matar?
Quais sensações estão envolvidas quando nos arrepiamos?; Em quais
situações provoca-se o arrepio?; Só os seres humanos se arrepiam?
A pele apresenta a mesma sensibilidade em diferentes partes do corpo?; Quais
locais do nosso corpo onde a pele apresenta mais sensibilidade?
Por que alguns cheiros provocam náuseas em determinadas pessoas?

De onde vêm os sentimentos?; O amor vem do coração ou do cérebro?

Podemos respirar sem ser pelo nariz?; É possível encher um balão sem
respirar pelo nariz?
Qual a melhor maneira de higienizar as mãos?; Quais as consequências da
Importância da higienização das mãos
higienização das mãos?; Qual ambiente é mais propício ao crescimento dos
micro-organismos?
Relação entre gosto e aprendizado
O que chamamos de gostoso é aprendido?
Será que as nossas mãos e pés enrugados servem para alguma coisa?; Será que
Perca de água do corpo para o meio
a água misturada com outra solução acelera o enrugamento do dedos?
Por que a pessoa fica com o rosto vermelho ao prender a respiração?; Por que
Consequências de prender a respiração.
a barriga da pessoa que prende a respiração fica tremendo?; Por que ela não
conseguiu se matar ao prender a respiração?
Por que será que as pessoas que nascem sem o dedo polegar têm dificuldade
Importância do polegar à motricidade
de escrever?; As pessoas que nascem sem o polegar só tem dificuldade para
para a escrita
escrever?
O chulé está, diretamente, ligado à sujeira dos pés?; Se eu nunca mais usar
Causas do chulé
tênis ainda vou ter chulé?; O suor dos pés é diferente do suor de outras partes
do corpo?; O material do calçado que se usa tem relação com o chulé?
Quais as modificações que acontecem em nosso corpo?; As mudanças do
Mudanças no corpo durante a puberdade
corpo na puberdade são visíveis aos olhos?
Por que temos dois olhos?; Se enxergamos a mesma coisa nos dois, se
Razão da existência de dois olhos no ser
tivéssemos só um enxergaríamos do mesmo jeito?; Cada olho alcança uma
humano
visão diferente do outro?
A relação entre tosse e engasgo
Por que tossimos quando nos engasgamos?
Como o nosso ouvido funciona?; Como o som é produzido e captado pelo
Funcionamento do ouvido
ouvido humano?; Há diferenças na forma como percebemos esses sons em
condições e em meios diversos?
Ingestão de líquidos e sólidos e suas
Por que não é recomendável ingerir líquido durante o almoço?; Por que isso é
consequências
viável duas horas após de alimentar?
Como posso chorar ao cortar cebolas se ao longo da minha vida construí o
A relação entre o choro e o ato de
conceito de que essa reação está ligada a expressão de emoções? O que
descascar cebolas
acontece no nosso organismo quando cortamos cebolas?
A quantidade de ar que cabe nos pulmões Quanto ar cabe em nossos pulmões?; Todas as pessoas têm a mesma
é variável.
quantidade de ar nos pulmões?
Por que piscamos os olhos?; Quantas vezes, por minuto, piscamos os olhos?;
Nós percebemos todas as vezes que os olhos piscam?; Piscamos um olho de
Função do piscar de olhos
cada vez?; Conseguimos não piscar os olhos?; O que acontece se ficarmos
sem piscar os olhos?
Por que, quando estamos com sede, só nos satisfazemos quando bebemos algo
Consequências da ingestão de líquidos e
frio/gelado?; Ao estar em um lugar exposto ao sol, por que fazemos careta ao
sólidos muito quentes ou muito gelados
tomar refrigerante?; Por que ao tomar cerveja sentimos satisfação e não dor,
não fazemos careta?
Possíveis curas para o solução
Por que soluçamos?; É possível curar o soluço?
Como é obtida a energia que faz o nosso corpo funcionar?; Por que
Formação de energia do organismo
precisamos obter energia para funcionar?; Existem outras formas de obter
energia se não pelo alimento convencional?
Por que os alimentos demoram a estragar quando estão congelados ou
superaquecidos?; Por que a temperatura ambiente contribui para que os
Relação entre alimento estragado e
alimentos apodreçam mais rápido?; O que acontece com os alimentos no
doenças
vácuo, quando não há presença de oxigênio?; Por que alimentos estragados
fazem mal a saúde, quais os problemas decorrentes?
Importância da língua na fala, mastigação Seria possível falar, mastigar e sentir o sabor dos alimentos se não tivéssemos
e paladar
língua?
Existe uma relação afetiva no ato de
Por que bocejamos?; Por que bocejamos quando vemos alguém bocejar?
Processo de respiração

96
bocejar.
20590

Relação entre batimento cardíaco e
atividade física

20592

Incômodo no olho com escuro e claro

O que acontece com o nosso batimento cardíaco e com a nossa pulsação
quando estamos fazendo uma atividade física?; Existe diferença entre as
batidas do coração e do pulso?
Conseguimos enxergar no escuro?; O que acontece quando ficamos muito
tempo em um ambiente escuro e depois passamos para um ambiente claro?

20594

Relação entre sublimação da naftalina e
intoxicação pela substância
Formação dos ossos

20595

Reações do corpo ao susto

20597

Repercussão da ausência de cuidado com
os dentes

20598

Consequências da ingestão de água
salgada

20599

Implicações da atividade física ao
organismo

20555

Processo de pesagem do ar

20560

Origem dos sons

20561

Processo de cozimento de alimentos em
panela de pressão

20562

Consequências da falta de luz

20565

Compreender a flutuação do gelo
Processo de escurecimento de alimentos e
Por que alguns alimentos sem casca em pouco tempo escurecem?; Como os
eficácia da acidez na conserva de
ácidos ajudam a conservar os alimentos?
alimentos
O que causa a mudança na coloração da maçã quando exposta por algum
tempo sem casca?; Acontece a mudança de coloração em todas as frutas sem
Processo de escurecimento das frutas
casca?; Quanto tempo leva para uma fruta sem casca escurecer?; A fruta
escurece se estiver em um recipiente fechado na geladeira?
O que causa a formação do arco-íris?; É possível que o arco-íris de forme a
Formação do arco-íris
noite?
alterações causadas pela variação
Porque as geleiras estão derretendo se nesta região a temperatura é muito
climática
baixa?; Qual a repercussão do derretimento das geleiras?
Feijões que brotavam no chão da cozinha Por que alguns feijões nascem e outros não?
Alguns grãos de milho não estouram
Por quê alguns grãos de milho não estouram?
Qual a diferença entre o ovo cozido e o ovo cru?; Os ovos são frágeis?; Por
Flutuação do ovo na água
que tem ovo que afunda e ovo que flutua?
Comportamento de locomoção das
Por quê as formigas andam sempre em fila?; O que acontece se posto um
formigas em fila
obstáculo neste caminho?
Relação entre umidade e combustão de
Porque papel molhado não queima?; Uma "panela de papel" pode ir ao fogo?
papel
É possível que o leite fique separado do café em um recipiente?; Fatores como
Tensão superficial do leite
temperatura e velocidade da mistura influenciam no resultado final?
Diferença entre o ovo que afunda e o ovo
Por que o ovo afunda na água doce?; Por que o ovo flutua na água salgada?
que flutua
O que acontece quando colocamos um recipiente fechado sobre uma vela
Uma vela fica acessa até acabar
acesa?
Como se formam as sombras?; Por que os objetos se alterado o seu tamanho
Processo de formação das sombras
influenciam no formato das sombras?
O bolor que surge no pão
Como se constitui a sombra?; Nossa sombra sempre fica atrás de nós?; É
Constituição e forma das sombras
necessário existir luz para existir sombra?
Desejo de comer que as grávidas sentem. Todas as grávidas sentem desejo de comer?
Atos parecidos como o bafo e o sopro
O bafo sempre vai ser quente?; E o sopro, vai ser sempre frio?
têm efeitos contrários.
A relação entre coceira, atividade física e
É normal sentir coceira quando corro?
corpo.
Potencialidade do sal e do gelo em causar
É possível se queimar com sal e gelo?
queimaduras.
Quais articulações do corpo estalam?; Com que frequência as articulações
Motivo pelo qual as articulações estalam. estalam?; As pessoas mais velhas costumam sofrer mais estalos que os mais
jovens?
Capacidade de sonhar dos cegos.
Os cegos sonham?; Se os cegos sonham, quais são os seus sonhos?
O sedentarismo e a falta de exercícios físicos podem unfluenciar para sentir a
Quando fazemos exercício e nos
dor desviada?; Beber água antes da atividade física pode levar a sentir essa
alimentamos sentimos a dor 'desviada'
dor?
Possibilidade de curar soluço com susto e O susto realmente pode curar pessoas com soluço?; Caso o indivíduo conte

20593

20577

20591

20502
20550
20506
20514
20516
20517
20526
20529
20531
20543
20548
20557
20584
20686
20690
20692
20694
20695
20703
20704
20706

O que faz com que a naftalina desapareça?; A naftalina faz mal a saúde?
O osso amolece?; Ossos amolecem por que ficam fracos?
O que acontece com o nosso corpo quando a gente leva um susto?; Quais são
as diferentes reações a um susto?; Como o coração reage a um susto?
Se escovarmos os dentes três vezes ao dia realmente garante uma boca
saudável?; São escovarmos os dentes eles quebram, caem ou mudam de cor?
Podemos beber água salgada?; O que acontece quando consumimos água
salgada?; Somente os seres humanos não podem beber água ou os outros seres
vivos também não?
Toda atividade física é boa?; Exercício e atividade física são a mesma coisa?;
Como fica o corpo após a atividade física?
Como se constitui o ar do planeta?; Pode-se pesar algo que não é visto a olho
nu, mas é sentido, como o ar?
Somos capazes de ouvir vários sons?; Com o mesmo material é possível ter
sons diferentes?; A cera do ouvido influencia nos sons?
Por que a panela de pressão cozinha mais rápido os alimentos?; O que
acontece com os alimentos dentro da panela de pressão?
Na ausência de luz, voltaríamos a usar apenas o fogo?; Se não tivesse vela e
as pilhas acabassem, quais outras formas de obter luz?; Como guardar a luz do
sol para usá-la durante a noite?
O gelo flutua?
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20708

de surgimento de verrugas ao contar
estrelas.
Variabilidade do paladar conforme o
alimento ingerido

estrelas, aparecerão verrugas nos dedos dele?
Paladar, igual para todos?; O sabor é igualmente sentido por todas as
pessoas?; O sabor dos alimentos é moldado pela cultura?
Por que algumas pessoas sentem mais sensibilidade dentária que outras?;
Como localizar a hipersensibilidade dentária?

20711

Variação da sensibilidade entre dentes

20715

A necessidade de bocejar quando outra
pessoa o faz

Por que bocejamos?; Por que bocejamos quando vemos alguém bocejar?

20722

Relação entre alimento aparentemente
saboroso e salivação

O que acontece quando estamos com fome e olhamos para um alimento
saboroso?; Por que ficamos com água na boca quando vemos comida
saborosa?

20723

Atuação do estômago no processo
digestivo.

O que acontece com os alimentos que chegam no estômago?

20727

A relação entre emoções e choro

20736

20746

A relação entre o choro e as mulheres
Relação entre exercícios físicos e
disposição/humor
Possibilidade de sentir gosto sem a
língua.
Comparação entre quantidades calóricas
dos alimentos
A relação entre cheiro forte e o vômito.

20748

Caminho do alimento no corpo humano

20737
20743
20745

20749
20609
20623
20658
20668
20669

A relação entre exercício físico e
emagrecimento.
As mudanças climáticas afetam a nossa
vida
Processo de erosão do solo
A ascensão da água contrariamente à
pressão atmosférico quando posta em
contato com o ar quente da vela
Características da chuva
Mudanças das formas lunares e de seu
respectivo brilho.

O que sentimos após o choro?; Qual tipo de choro que quando acaba lhe deixa
aliviado?
Porque as mulheres choram tanto?
Porque a prática de exercício deixa o corpo com mais disposição?; A prática
de exercícios é uma forma de combater o sedentarismo?
É possível sentir gosto sem a língua?
Qual alimento tem mais calorias: o pão, o alface ou o marshmallow?
Por que temos ânsia de vômito?
Como os alimentos chegam até o estômago?; O que aconteceria com os
alimentos, se ingeríssemos eles de cabeça para baixo?
Fazer exercício físico emagrece?
Como acontece o efeito estufa?
Por que está acontecendo a erosão do solo?; A vegetação é importante na
erosão do solo?
Se fosse suco, ele ascenderia para a garrafa da mesma forma que a água?; Por
que a garrafa tem que ser de vidro?
Se a água do mar é salgada, porque não chove salgado?
Por que a lua muda de forma?; De onde vem a luz da lua?

20684

Processo de formação das nuvens.

Como se dá o processo de formação das nuvens?; Existem diferentes tipos de
nuvens?; Qual relação entre temperatura, água e a formação de nuvens?

20600

Geração de eletricidade utilizando
energia alternativa.

Como objetos alternativos geram energia elétrica?

20601

Diferença entre detergente e sabão

20606

Formação das chuvas.

20613

Seres invisíveis existem a nossa volta e
podem causar mal a saúde

20614

Processo de condensação da água.

20615
20617
20624
20625
20630
20631
20635
20638
20643
20644
20648
20656

Porque lavamos a louça com sabão ou detergente?; O que acontece quando
são unidos sabão ou detergente à água e óleo?; Existe relação entre a
quantidade de espuma e o resultado?
É possível a mudança de estado da água?; É possível a água que está
fervendo, em processo de evaporação, ao entrar em contato com uma
superfície fria transforme-se em líquida novamente?
Que lugares os micro-organismos mais se concentram?

Por que a condensação acontece com líquidos gelados colocados em
recipientes?
Porque se usam dois tipos de fermento se o objetivo de ambos é o mesmo?; O
Diferenças entre tipos de fermento
que acontece se os tipos de fermento são usados em situações opostas?
Variação de calor na areia da praia e água Se a areia da praia e água do mar estão na mesma temperatura então por que
do mar.
existe uma diferença de temperatura entre elas?
A absorção de água pelas plantas.
Como acontece o processo de nutrição e absorção de água nas plantas?
Como se comportam a fauna e a flora diante da escassez de água?; Como as
Comportamento de plantas e animais em
espécies de plantas e animais fazem para se adaptar à pouca quantidade de
períodos secos
água?0
O sabão caseiro é tão eficiente quanto o industrializado?; Como fazer sabão
A construção do sabão caseiro.
caseiro?
O lixo pode ser visto de forma diferente
Se eu separasse meu lixo para a coleta seletiva, o que aconteceria com ele?
através da reciclagem.
A aparente redução do peso dentro de
Por que parecemos mais velhos quando estamos dentro da água?
corpos aquáticos.
A água que ferve não desaparece
Para onde vai a água que ferve?
Por que algumas frutas escurecem quando cortadas?; O que fazer para que as
Processo de oxidação em frutas.
frutas não escureçam?; O que as frutas que não escurecem têm de diferente
das que escurecem?
O som se propaga de formas diferentes
Onde o som se propaga mais rápido?
dependendo do objeto que o produziu
Formação e variedade das cores
Como se formam as cores?; Existe relação entre diferentes cores?
Processo de passagem de água de fora
Por qual motivo a água sobe na garrafa quando provocamos a combustão de
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para dentro de uma garrafa vazia.
20664

Manutenção de água dentro de um copo
de cabeça para baixo.

20665

Barulho das conchas do mar

20681
20898
20785
20828
20837
20838
20841
20842
20843
20844
20845
20847
20848
20849
20852
20854
20855
20856
20857
20858
20859
20861
20862
20863
20864
20865
20866
20867
20869
20873
20874
20876
20877
20878

Relação entre composição líquida e
estabilidade da bolha.
De vez em quando sentimos um "choque"
no nosso corpo
O sofrimento das donas de casa ao
preparar comida
Em dias de chuva o meu cabelo fica mais
frisado
As flatulências são uma reação natural do
corpo
Alguns alimentos nos fazem vomitar
A voz é um órgão do nosso corpo
Muitas receitas para curar o soluço
Não sentimos cócegas quando fazemos
em nós mesmos
Dificuldade dos alunos em entender o
paladar
Temos dois olhos e só enxergamos uma
imagem
Algumas pessoas se arrepiam quando
sentem frio
Quando usamos um perfume novo
sentimos um cheiro forte, mas com o
tempo ele some
Dificuldade oftalmológica com relação à
projeção de luz
O funcionamento do ácido no nosso
estômago
Sentimos em todos as partes do nosso
corpo menos nos cabelos
O processo que o alimento é submetido
até chegar na digestão
A maioria dos adolescentes apresentam
acne nesta etapa da vida
Quando comemos muita bobagens
tendemos a formação de carie
A minha desenvolveu a diabetes a um
atrás e eu não compreendo como ela
funciona
Os hábitos do cotidiano influenciam na
qualidade de vida
Os olhos podem obter imagens paradas
ou em movimento
Precisamos consumir alimentos para nos
manter vivos
Meu irmão mais velho sentiu fortes dores
no tórax
Nos dias considerados mais frios as
pessoas tendem a ficar gripas
Dificuldade em memorizar informações
auditivas
A impressão digital é uma característica
que nos diferencia de todos os seres vivos
Os alunos da EJA sofrem com problemas
de pressão
Existem diferentes tipos de voz
Após o almoço as pessoas ficam com a
cabeça leve
O ar da atmosfera é uma ameaça para a
nossa qualidade de vida
Os movimentos de inspiração e expiração
depende de algo externo
Partido da observação do meu organismo,
observei que o corpo produz muitos
barulhos e, gases
Sou canhota e tudo ao nosso redor é feito
para destros

algum componente no interior desta garrafa?; Existe relação entre fumaça
expelida na combustão e o fenômeno?
O que faz com que a água não caia de um recipiente?; Qual a quantidade ideal
de água para ela não cair?
Por que ouvimos o som do mar nas conchas?; Por que o som muda de acordo
com o tamanho da concha?
Como a solução de água e sabão consegue formar a estrutura esférica da bolha
de ar?
O nosso corpo gera energia?
Por que ao cortar a cebola nossos olhos lacrimejam?
Por que em dias chuvosos os cabelos ficam frisados?
Por que nós soltamos pum?; E por que às vezes têm cheiro e às vezes não?
Por que vomitamos?; A causa do vômito tem a ver com a má digestão?
Como é produzida a nossa voz
Por que soluçamos?; Como surge o soluço?
Por que não sentimos cócegas quando somos nós mesmos que fazemos?
Por que sentimos os gostos com a língua; Precisamos da língua para sentir os
gostos
Para que servem os dois olhos?
O que acontece quando as pessoas sentem frio?; Todas elas apresentam o
mesmo comportamento?
Por que não sentimos o cheiro do nosso próprio perfume?; Quanto tempo leva
para o organismo para se acostumar com o nosso cheiro?
Por que sentimos incômodos oftalmológicos ao sentirmos as ações da luz nos
nossos olhos?
Como fica nosso estômago quando digerimos um alimento?
É possível sentir dores nos cabelos?
Como conseguimos triturar os alimentos quando comemos?
De onde surge as espinhas?; Por que elas aparecem?
O que acontece para a carie existir?; A pasta de dente previne a carie?
Como a diabetes tipo 2 ocorre em nosso organismo?; Como posso evitar?
Existe diferença na frequência cardíaca antes e depois de realizar exercícios
físicos?; Que atitudes contribuem para a manutenção do nosso corpo?
Como os olhos formam as imagens?
O que acontece com os alimentos que ingerimos?
Por que nosso coração bate?
Por que gripamos nos dias mais frios?
Até que ponto conseguimos memorizar através da visão ou da audição?
Como posso encontrar impressões digitais?; Qual a função das impressões
digitais?
O que leva o corpo a apresentar variações de pressão arterial?
Existe alguma voz igual?
Os alimentos ingeridos no almoço influenciam para que tenhamos sono?
O que polui o ar que respiramos?
Por que o ocorre os movimentos de inspiração e expiração?
Alimentação influência na produção de gases?; Por que as vezes os gases
apresentam odor forte?
Todos os destros ou canhotos, se valem mais de um lado do cérebro?
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20879
20880
20883
20884
20886
20887
20888
20890
20891
20895
20897
20759
20797
20801
20808
20816
20840
20850
20851
20870
20881
20885
20751

As marcas vermelhas que fica no nosso
corpo quando somos picados por
muriçocas
Fazemos caras diferentes ao provar
sabores diferentes
No momento do lanche algumas crianças
se negam a comer alguns alimentos
Sempre que uma boceja eu bocejo
também
Quando brincava com meus amigos,
alguns sentiam mais dificuldade do que
outros
Dentro do corpo existe estruturas rígidas
(ossos) que se regeneram
As crianças consomem muitas bobagens
no seu dia-a-dia
Desde criança quis saber por que minha
barriga emite um som estranho quando
sinto fome
Quando ingerimos sal ele vai direto para
o nosso
O exercício físico é um importante meio
para a promoção da saúde
Inúmeras quantidades de pessoas que tem
problemas pelo consumo de sal
Observação da perda de mais de 20% dos
ovos chocados
A funcionamento da bússola na terra
entra em órbita
Desenhos que encontramos nas ruas e
pinturas em tecido são feitas por
decalques de radiografias
Quando usamos as canetas esferográficas,
elas tendem a falhar em ocasiões distintas
Existem elementos que conduzem
eletricidade e outros não
Amplificação do som no celular
Preconceito com pessoas de etnia afrobrasileira no curso de Pedagogia/UFRN
A água que sai da torneira não é igual a
água mineral
Sempre observei os médicos usando o
estetoscópio, mas nunca entendi como
funciona
Meu professor havia dito que é possível
acender uma lâmpada com limão
Temos o costume de rotular. Associamos
valores ao masculino e ao feminino desde
bebês
Que a água não derrama quando viramos
no copo

20752

A mansidão e a bravura no mar

20762

O copo sobre a vela
O ultimo eclipse lunar visto 15 de abril
de 2014
Desde de pequena pensei que a lua perdia
pedaços no decorrer o mês
Dia e noite se confundem
Onde moro as quatros estações não se
expressam de forma evidente
A quantidade de estrelas na cidade é
diferente no interior
Como as plantas bebem água
As poças de água secam muito rápido
Diferença da duração de alimentos dentro
e fora da geladeira
Objetos de materiais diferentes possuem
temperaturas diferentes (areia e água)

20800
20802
20809
20813
20822
20753
20754
20755
20756
20757

Um balão cheio de água não estoura

20758

Desaparecimento das bolinhas de
naftalina

Por que a nossa pela fica com machas arredondas e vermelhas quando somos
picados por muriçocas?
Por que fazemos careta quando comemos algo doce ou muito amargo?
O que permite que eu sinta o gosto das comidas?
O bocejo é contagioso?; Por que bocejamos?
Qual será a capacidade de ar dos pulmões?
O que acontece quando um osso é quebrado?
Como acontece a digestão dos alimentos no nosso estômago?
Por que nossa barriga emite uma espécie de ronco quando estamos com fome?
O que o sal em excesso causa no nosso organismo?
Por que a frequência cardíaca aumenta quando fazemos exercício físico?
Como o sal age e interfere no funcionamento do nosso corpo?
Como verificar se existe um embrião dentro de um ovo que está sendo
chocado?
Por que a agulha da bússola sempre aponta para o norte?; A bússola funciona
no espaço?
Como descolorir radiografias para criar os decalques?
Por que as canetas esferográficas falham?; Por que a tinta não sai pela
abertura de trás?
Como classificar o que condutor e o que é isolante?
Como funciona o alto-falante?; Como o som é amplificado?
As pessoas são preconceituosas com afro-brasileiros?; Por que?
É possível purificar água para consumo?
Qual a função do estetoscópio?
Será possível acender uma lâmpada com uma fruta cítrica?
O gênero das pessoas direciona nosso comportamento e nossas deduções?;
Caracterizamos de forma distinta o gênero feminino e masculino?
Por que a água não derrama?
Quando a maré seca para onde a água vai;? Qual é a influência da Lua na
maré?
Por que a vela apaga ao colocarmos a vela em cima?
O que faz a lua sumir?; A lua desaparece inteiramente?
Todos os dias a lua está diferente?; Existe mais de uma lua?
Como acontece o eclipse solar?; É perceptível em todo planeta?
Qual o principal motivo para a mudança das estações?
Por que vemos menos estrelas na áreas urbanos do que nas áreas rurais?
As plantas bebem água?; Como esse processo acontece?
De onde a água da chuva?; Se não fizesse sol após a chuva, a água secaria?
Em quanto tempo é possível a aparição dos bolores no pão?; De que forma
pode ser armazenado para que conserve por mais tempo?
Por que os elementos apresentam temperaturas diferentes?
Por que um balão cheio de água não estoura e um vazio do mesmo material
sim?
Por que as naftalinas desaparecem dentro do guarda-roupa?; Para onde vai o
material que desaparece?
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20760
20761
20764
20765
20767
20768
20769
20771
20775
20776
20778
20779
20780
20781
20782
20783
20784
20786
20787
20788
20789
20793
20794
20795
20796
20798
20799
20803
20805
20806
20810
20811
20812
20814
20815

20819

Por que se formam gotas de água no espelho quando tomo banho muito
quente e demorado?; Quanto tempo é necessário, nas condições essenciais,
para a formação dessas gotas?
Como encher um balão sem usar o ar dos pulmões?; O que acontece se
Encher um balão sem usar nosso corpo
misturar bicarbonato de sódio com vinagre?
Por que esse fenômeno ocorre? O limão impede o escurecimento da maçã?; E
Maçã escurece após algum tempo
qual a parte ficará com a coloração mais escura?
As sementes que não recebem luz solar
A luz do Sol é necessária para o nascimento de uma planta?; Qual a diferença
brotam assim como as que recebem
entre germinação e fotossíntese?
O corpo leve ou pesado em água doce ou Por que me sinto mais leve em praias do que em piscinas ou lagoas?; Se fosse
salgada
outro tipo de fluido o que aconteceria?
Os lugares da minha casa que contém
Quais são os ambientes mais vulneráveis à bactérias e fungos na minha casa?;
mais micro-organismos
Quais seriam as condições ideais para a sua proliferação?
A água do mar de dia é fria e à noite é
Por que na areia a temperatura é maior que na água quando estão expostas à
quente
luz solar?
Por que misturando coca-cola com mentos há um tipo de explosão?; Esse
Reação química da coca-cola com mentos
experimento funcionaria com outra marca de refrigerante?
Por que a água do copo não cai quando é virado e tem apenas um papel fixado
Copo virado não derrama água
na boca?; Por que a pressão do ar mantém controle da água dentro do copo?
Não podemos colocar certos tipos de
Por que o CD obtém rachaduras, mas não quebra quando colocado no micromateriais no micro-ondas
ondas?
Se o navio é pesado como ele pode flutuar?; Se o submarino é feito do mesmo
Navios boiam e submarinos afundam
material do navio por que ele afunda?
Qual a velocidade de surgimento do mofo?; Qual q maneira de armazenar o
Bolor formado no saco de pão
pão que retarda esse surgimento?
Fazer gelatina na água quente e fria
Por que a gelatina fica consistente só quando colocada na geladeira?
O fato das formigas seguirem a mesma
Por que as formigas seguem a mesma trilha?; Em que direção estão indo?
trilha
Como ocorre a condução dos nutrientes
O que acontece com as flores quando colocamos em um líquido colorido?
nas plantas
Por que diferentes níveis de água em um recipiente de vidro produzem sons
Produção de som em objetos do dia-a-dia
diferentes?
Objetos leves e pesados do mesmo
Como pode nosso corpo flutuar se algumas vezes ele afunda?; Por que
tamanho flutuam ou afundam
algumas pessoas têm mais facilidade do que outras?
Tipos diferentes, formas e cores da
Por que chove?; De onde vem a chuva?; No ar tem água?
nuvens
Algumas coisas não conseguimos
O ar realmente existe?; Como provar que o ar existe?
enxergar, mas existem
A banana amadurece mais rápido ou dentro da geladeira?; Por que isso
Amadurecimento vs. Decomposição
acontece?
Velocidade do veículo determina a
Como se dá o processo de formação do arco-íris?; Como se formam suas
presença ou não do arco-íris.
cores?
Afastamento do orégano em um prato
Por que ao colocar o dedo com detergente em um prato com orégano, o
quando colocamos o dedo
orégano se afasta?
As plantas respiram assim como nós
As plantas se desenvolvem normalmente quando não há água, luz e ar?
O arco-íris é consequência da amizade
Como se forma o arco-íris?; Por que ele tem sete cores?
entre Deus e Noé
As forças que estão envolvidas no nosso
O que mantém os objetos e as pessoas equilibradas?
equilíbrio além da gravidade
A malícia se fecha quando tocamos nela
Por que as malícias se fecham?
As plantas devem, como os outros seres
As plantas respiram?; Se fazem, qual parte da planta realiza?
vivos, respirar oxigênio
Ao preparar a salada para o almoço
percebi que quando coloco sal e vinagre
Porque a salada murcha?
ela murcha
Água quente congela primeiro que a água
Por que a água congela?; Água quente esfria primeiro que a água fria?
fria
A gelatina só da certo quando colocamos
A maneira como a gelatina é dissolvida influência no seu preparo?
água quente
Escutamos o som do mar dentro das
Por que ouvimos o som do mar nas conchas?
conchas
As folhas das plantas queimam expostas
Por que as folhas mudam de cor?
ao sol
Desde criança sempre adorei o arco-íris,
Por que o arco-íris se formar depois da chuva?
mas nunca soube como ele surgia
O motivo de alguns objetos de mesmo
Qual a relação da água para que os objetos afundem ou flutuem?
tamanho afundarem ou boiarem
Percebi que as plantas do meu quintal
ficam verdes quando chove e no inverno Por que as folhas mudam de cor?; Por que as folhas caem?
perdem as folhas
Quando lavava roupa percebia que a
gordura e sujeira não se misturava com a Quando adicionamos óleo na água por que ele não se mistura?
água
O vapor é invisível
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20820
20821
20823
20824
20825
20826
20830
20831
20833
20834
20835

20853

As saladas com vinagre e maçã impedem
que a maçã escureça
Alguns alimentos costumam ficar mais
quentes que outros
Percebi que existiam reações químicas
envolvidas na brincadeira de fazer tinta
invisível
Por que aqueles tipos de metal se atraiam
ou repeliam
Nos canteiros de Natal existem ipês que
florescem em determinada época do ano
Sempre aparece um pó branco no pão
Objetos colocados no freezer sofrem
transformações
Quando colocamos frutas embaladas com
papel elas amadurecem mais rápidos
Minha filha sempre quis saber por que
não pode comer o pão com bolinhas
pretas e brancas
Existem receitas para a bolha de sabão
não estourar tão fácil
Sempre que fervo leite ele derrama e a
água não
Podemos perceber que os alimentos que
comemos estragam com grande
facilidade, mas apenas sob determinadas
condições

Por que a maçã cortada fica escura?
Por que uns alimentos como o açúcar retém mais calor e demoram esfriar?
A que se deve a coloração escura da experiência da tinta invisível?
Por que ao quebrar o imã ao meio, eles não se atraem mas se repelem?
Por que os ipês florescem no inverno?
Como e por que surgem os fungos nos alimentos?
Por que os objetos sofrem transformação?
Por que as frutas amadurecem mais rápido quando abafadas?
As condições ambientais favorecem a proliferação dos fungos e bactérias?
Como fazer para as bolhas de sabão não estourar com facilidade?
Por que o leite derrama quando fervemos e a água não?
Por que os alimentos estragam?; Como podemos conservá-los por mais
tempo?

Podemos perceber, a partir do Quadro 3, que as problematizações trazem para
um plano mais evidente algumas fragilidades conceituais. Muitas das perguntas
incialmente se voltaram para o ‘por quê’ de alguns fenômenos, como, por exemplo, por
que o planeta se move. Questões baseados nesse por quê muitas vezes passam a
impressão de intencionalidade ou a necessidade de uma causa para que aconteçam.
Tentamos sempre direcionar o foco dos problemas para o como, para o de que forma
esses fenômenos acontecem. Os alunos que compreenderam e aceitaram trabalhar dessa
maneira conseguiram resultados melhores nas próximas etapas do projeto, por que as
suas perguntas eram passíveis de lapidação e não se tornaram becos sem saída, o que
causa apenas desinteresse e frustração.
Uma outra fragilidade tem a ver com a manipulação imprecisa de alguns
conceitos como, por exemplo, força, calor, energia, movimento, substância, mistura,
família, classe, espécie, microorganismos, parasitas, corpos celestes, gravidade, etc.
Grande parte da construção da problematização pelos alunos foi caracterizada por uma
compreensão melhor dessas noções, para ser possível a sua manipulação experimental.
Essas fragilidades tornam-se naturais em contextos onde o ensino de ciências
seja completamente desinteressante, como narrado pelos alunos, portanto trata-se de
uma necessidade formativa. A didática do ensino de ciências não deve ser processada
por meio do treinamento de noções científicas ou na verificação pontual de correto ou
falso. Pressupõe muito mais do que isso, como dar capacidade para que possam ser
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construídas séries de pensamento, de forma processual. A construção de uma atitude
investigativa permite treinar a experiência e, nesse aspecto, é preciso retomar a noção de
Heisenberg no que diz respeito a priorizar um pensamento dinâmico, que

não deve ser um retrato o mais fiel possível da realidade, mas ele deve
formar o embrião para outras séries de pensamentos; o que está em
questão não é a precisão, mas o caráter frutífero dos conceitos. [...]
Aqui uma proposição não pode em geral ser “correta” ou falsa”. No
entanto, pode-se designar como “verdadeira” uma proposição que dá
ensejo de maneira frutífera a uma abundância de outros pensamentos
(HEISENBERG, 2009, p. 15)

Ao longo do debate sobre os modelos investigativos para os projetos dos alunos
de pedagogia, pude identificar que mesmo com as fragilidades conceituais, alguns
aspectos vão na direção de pensamentos processuais quando trabalhamos com
investigação. O trabalho intelectual para delimitar o funcionamento da curiosidade, o
como, exigiu dos estudantes uma delimitação do que seria estudado. Se o problema era
sobre o funcionamento da transpiração das plantas, então quais fatores podem estar
envolvidos? Esse tipo de raciocínio foi incentivado na construção dos projetos, a fim de
que os estudantes procedessem uma organização conceitual das propriedades do
fenômeno. É certo que o pensamento processual não se desenvolve de imediato. Seria
necessário mais tempo de imersão nessa proposta para ser absorvido pelos alunos como
um processo mais natural. Pude identificar que a delimitação das variáveis do estudo, as
relações entre elas e a organização das propriedades do fenômeno para realização de
medidas ou comparações de algum tipo foram categoriais muito difíceis de serem
trabalhadas pelos alunos (Quadro 4).
No entanto me surpreendi pelo uso criativo do que havia em mãos. As limitações
de material que tínhamos era mais restrita do que nas escolas, então os alunos
normalmente conseguiam criar alguma forma de realizar as suas análises. Em alguns
casos particulares (5,4%) os alunos criaram escalas quanti-qualitativas para medir
elementos como a temperatura utilizando o toque, os sabores para testes que envolviam
paladar, a fadiga muscular, o incômodo visual, etc. Outro utilizaram analogias e
metáforas (23,4%) bastante criativas para delinear o fenômeno estudado, seja a partir de
um modelo conceitual teórico (85%) ou modelos físicos (84%), funcionais, para
demonstrar o seu funcionamento (Quadro 4).
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O desenvolvimento dos projetos a médio e longo termo teve muito a ver com a
consolidação dos problemas e do envolvimento dos estudantes com eles. As questões
escolhidas passam a ser problemas quando os alunos conseguem perceber as
dificuldades e terem vontade de tentar superá-las, atribuindo-as sentido. A construção
de problemas é operar nas tensões do inverificável (MORIN, 1988; BACHELARD,
2010), como argumentado anteriormente. Precisamos partir de um campo de
entendimento bruto, percebido, experimentado e ir em direção ao inverificável, à
ignorância, ao erro.
A noção de problemas pertinentes torna-se um artifício conceitual para
identificar, circunscrever, categorizar, alguns desses projetos e identificar aqueles que
inspiram o pensamento a sair de sua condição estática, tirar o aluno do seu ponto de
atenção focal, tomando como fio condutor a curiosidade sobre o que é desconhecido
para ordenar e lapidar as suas experiências. As narrativas dos alunos sobre as suas
curiosidades são pistas de que muitos (16,6 %) encararam o projeto como uma atividade
a ser cumprida, um pro forma, e escolheram qualquer curiosidade para constar na nota.
No entanto boa parte conseguiu aproximar o projeto da sua experiência de vida, e
conseguiram articular problemas pertinentes (83,3%) – mais detalhes no Quadro 4.
Sobre isso Pozo e colaboradores argumentam que “para que essa compreensão ocorra, é
logicamente necessário que, além dos elementos novos, o problema contenha problemas
já conhecidos que nos permitam guiar a nossa busca de solução” (POZO,
ECHEVERRÍA, CASTILLO et al., 2008, p. 25).
Durante o processo incentivei os alunos a pensarem em possíveis
direcionamentos, possíveis caminhos para responder as perguntas, assim como as
consequências desses caminhos e seus possíveis resultados. Trabalhar com
possibilidades abstratas e com hipóteses é essencial para a construção não apenas do
conhecimento científico, mas de um pensamento que consegue compreender abstrações.
A maioria dos alunos (40%) formulou duas hipóteses de trabalho e conseguiram
desenvolver bem o seu desencadeamento lógico. Muitos conseguiram se aproximas de
estruturas hipotéticas que realizam previsões (72,9%), conseguindo construir relações
lógicas-causais do tipo se, então (78,8%). Quando obtinham algum resultado que
consideravam robusto, grande parte dos alunos tentava dialogar com as hipóteses
construídas nas primeiras etapas do projeto (82,8%) – mais detalhes no Quadro 4.
De acordo com a análise histórica de Flynn (2012), a nossa sociedade apresenta
uma crescente necessidade de trabalhar com problemas abstratos mais complexos, seja
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em contextos educacionais ou profissionais. Algumas profissões exigem resolução de
problemas sistêmicos e precisos, como a engenharia, a medicina, as ciências da
computação. O sistema de ensino também segue essa demanda – seus critérios de
avaliação sugerem formas cada vez mais contextualizadas de trabalhar os conceitos. O
autor argumenta que esses movimentos são como demandas de cognição cada vez mais
altas, que estamos conseguindo suprir pelo uso da lógica, do hipotético e das abstrações
em rede. Para Flynn, existem três pontos chaves para o desenvolvimento cognitivo:
levar o hipotético a sério; classificar o mundo natural; e usar a lógica em abstrações
(FLYNN, 2012).
Percebi que muito do que foi lido nos livros especializados para formular as
perguntas acabaram não aparecendo na formulação das hipóteses, que no primeiro
momento foram derivações simples de conhecimentos do senso comum. Um exemplo
disso é o projeto sobre a germinação das plantas – o problema, incrivelmente original,
era se as plantas fazem fotossíntese na sombra. O aluno identificou como hipótese, que
não, uma vez que na sombra não há luz. Mas como demonstrar esse processo? A leitura
dos livros didáticos, nesse caso, funcionou como um atalho para o seu próprio
raciocínio, e o aluno repetiu a rotina experimental para verificar a evapotranspiração das
plantas – colocando sacos plásticos em galhos e observando a formação de gotículas.
Quando fez o procedimento e observou a formação de gotículas, o aluno
associou esse resultado diretamente a confirmação da sua hipótese, mas não levou em
conta que a evapotranspiração e a fotossíntese são processos completamente distintos.
Nesse caso é preciso mediar de forma criativa, para não inibir e sim incentivar outras
formas de atacar o problema. Uma pequena conversa sobre como as plantas produzem o
seu alimento deu ao aluno as perguntas certas para traçar outras metodologias para o
problema. As fórmulas que os livros didáticos conduzem são interessantes para
atividades mais pontuais, mas preferi utilizá-los apenas como inspiração, nunca como
programa, o que mataria as possibilidades criativas do processo investigativo.
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Quadro 4 - Panorama geral dos 222 projetos de investigação construídos por alunos de graduação em pedagogia
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Mencionei no capítulo anterior que os projetos tiveram como norte propositivo
os eixos estruturantes propostos pelos PCN (MEC/BRASIL, 1999) para organização de
planejamento e fluidez dos trabalhos em grupo – Ser Humano e Saúde; Vida e
Ambiente; Terra e Universo e Tecnologia e Sociedade.
A maioria dos projetos (46,3%) foram sobre temáticas relacionadas ao eixo Ser
Humano e Saúde, seguido de Vida e Ambiente (38,2%). As áreas privilegiadas dentro
desses eixos foram Biologia (59%) – exemplos de temas de projetos populares: os
sistemas, os sentidos, qualidade de vida, dinâmica vegetal e animal; e Física (23,4%) –
exemplos de temas de projetos populares: gravidade, fenômenos ópticos como refração
e difração e temas relacionados a mecânica clássica como ondas e movimento dos
corpos.

4) Delineamento de uma sequência didática a partir da experiência

O trabalho investigativo não é conclusivo, ele dá pistas de caminhos de
pensamento. Ele é muito menos conclusivo quando realizado apenas uma vez, e não é
dado espaço para reflexão. Como discutido no capítulo um, o bom pensamento é aquele
que dá a razão, razão para evoluir (BACHELARD, 2010), que o lapida, processa e
atribui significado.
Após concluídas o primeiro ciclo de investigações, quando os alunos
conseguiram traçar um caminho de pensamento a partir de métodos que eles avaliaram
como pertinente junto comigo e com os colegas, era construído a versão final do
documento, como o que está no Anexo I dessa tesa. Esse documento iria servir agora
como marco para uma próxima etapa.
Essa etapa era desdobrada a partir de uma questão provocativa – Como você
daria uma aula sobre o tema do seu projeto, utilizando a experiência como motor
propositivo? A atividade consiste, basicamente, em uma organização da experiência
investigativa em uma sequência didática. Aqui o aluno teria que dar um passo atrás,
retroceder, refletir, imaginar quais foram as suas dificuldades montando o projeto e
quais foram os pontos fortes. A partir daí, programar uma sequência de aulas que
convidasse os seus colegas a experimentar esses mesmos passos de construção de
conhecimento. Os alunos, então, programavam em grupos séries de aulas para serem
realizadas na sala, como simulações, utilizando os projetos como tema.
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Uma questão a ser observada é que essa proposição assume significados muito
distintos quando trabalhados em um modelo didático. Os alunos sentem-se mais
confiáveis nessa etapa, normalmente no fim do semestre, por já conhecerem o caminho
de método e pela possibilidade de compartilhar a sua investigação. O resultado dessa
atividade gerou muitos produtos para divulgação científica assim como várias
sequencias didáticas que, infelizmente, não caberiam em sua totalidade no formato
desse texto.
Apresento na sessão seguinte cinco resultados desses trabalhos, onde as
categorias destacadas aparecem de forma sutil ou bem delineada, mas são singulares em
sua essência e desejo de ordenação.
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Os problemas vistos de perto

Não ter ouvido alguma coisa não é tão bom quanto ter ouvido;
ter ouvido não é tão bom quanto ter visto;
ter visto não é tão bom quanto ter sabido;
ter sabido não é tão bom quanto ter colocado em prática
Xunzi (Filósofo Confuciano Chinês)

Algumas noções são guias para dar sentido aos textos que seguem. A riqueza da
compreensão não está na precisão dos conceitos, está na manipulação, na variação, na
experimentação. O ganho em um bom conhecimento está no exercício de cooperação
entre o ‘esforço teórico e a pesquisa experimental’ (BACHELARD, 2010), para superar
a percepção primeira sobre os fenômenos (HEISENBERG, 2009).
Apresento nessa sessão cinco exemplos de caminhos de ordenação, cada um
operando uma natureza distinta de lapidação, mas todos são narrativas de um
pensamento que se dispôs a experimentar o exercício da crítica, da técnica, da
verificação, da dúvida. O nome dos alunos que operaram essas experiências não será
revelado por questões éticas, mas a partir das suas ordenações poderemos observar
pistas, indícios, marcas de contradições, contraposições e modificações. Há uma busca
incessante por coerência e um deslocamento entre os obstáculos. Há avanços e
retrocessos. Há críticas aos materiais consultados, aos livros didáticos e sites
especializados, muito utilizados pelos professores. De acordo com Bachelard, é sempre
a partir desse caminho crítico que imputamos sentido novo ao fenômeno.
O projeto 1) como funcionam as impressões digitais?; 2) frequência cardíaca,
atividade física e sedentarismo e 3) As estrelas que vemos na cidade trabalharam
elementos diferentes, em espaços e contextos diferentes, mas conseguiram ordenar
informações de forma igualmente criativa. Os alunos conseguiram dialogar sempre um
contexto objetivo e prático para o que estavam estudando, relacionando a uma
necessidade cotidiana.
É surpreendente, na minha concepção, a forma como a ideia da problematização
contaminou o método nesses três projetos, tornando-os tematizados. Esse é um modelo
de narrativa científica interessante, que permite ser permeada pelo sujeito que narra. As
ideias de análise comparativa são marcas fortes presentes nos projetos. Acredito que
essas são marcas ou vestígios de lapidação da experiência, ou como colocado por
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Bachelard, de uma aproximação entre o eixo experiência-razão. Para o epistemólogo é
nesse eixo que
e no sentido da racionalização que se encontram ao mesmo tempo o
perigo e o êxito. Só a razão dinamiza a pesquisa, porque só ela sugere
para além da experiência vulgar (imediata e especiosa) a experiência
científica (indireta e fecunda) (BACHELARD, 2010, p. 149).

O modelo de estrutura investigativa problematizada volta-se tanto para questões
do próprio corpo como uma forma de refletir sobre o que é notável – fora do padrão,
aqui expresso nos males do sedentarismo, e do que não é notável – dentro do padrão,
aqui expresso nas impressões digitais. A forma criativa de manter registro e construir
dados é notável, visto que o contato limitado que esses alunos têm com disciplinas de
cunho experimental. Os alunos utilizam o que tem a mão para dar corpo a sua análise. O
uso de analogias como a do corpo máquina para tratar questões direcionadas a saúde se
fazem presentes aqui. Certamente será possível aproximar comparativamente esse
caminho investigativo, que está preocupado com o rigor de sua análise, a uma atitude de
exercício da razão (BACHELARD, 2010), necessária para a construção de
conhecimento.
Os projetos 4) uma solução para os ovos que não chocavam e 5) problema do
banho quente são antagônicos e complementares. São as necessárias quebras e
manutenções das regras que estabelecemos, tanto na ciência quanto na sala de aula. O
projeto quatro foi feito fora do modelo, fora das categorias, fora do direcionamento. Ele
dirigiu-se a uma questão prática que repetia-se como centro da atenção do aluno que o
criou – a necessidade de solucionar um problema real. O projeto quebra o padrão
investigativo dos outros e centraliza-se em um diálogo com a construção de uma
solução prática e de um conhecimento válido e implicado na vida do sujeito, que deve
ser, também, um dos objetivos do ensino de ciências.
Apesar de ser uma caminhada na direção oposta, o quinto e último projeto não
anula o mérito do anterior. Por outro lado, é uma demonstração das possibilidades de
representação da ciência que nossos alunos podem ter – nesse caso empírica e indutiva.
A descrição, a comparação, as repetições e a seleção de variáveis e critérios de análise
são marcas desse trabalho que configura-se em outra forma rigorosa de ordenar
conhecimento através de um problema – esse totalmente desenhado no espaço de um
banheiro. As narrativas presentes nos 05 projetos de investigação dos alunos de
pedagogia serão apresentadas na íntegra a seguir.
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1) Como funcionam as impressões digitais?

Organizando uma Investigação
Observação inicial: O que te chamou a atenção?
Embora nós seres humanos tenhamos características em comum na nossa
formação física, como por exemplo, cabeça, braços, pernas, existem algumas
particularidades que nos diferenciam das outras pessoas e a impressão digital é uma
delas. Logo após chegar a minha residência, depois de um dia cansativo de aulas, notei
algo de diferente sobre a mesa, o alimento que a minha mãe deixara para mim dentro de
um prato pequeno prato e que ansiava para consumir havia sumido. E agora, como saber
quem fez isso entre os familiares que residem comigo?
Partindo desse pressuposto, proponho investigar se as impressões digitais de cada
pessoa são iguais ou diferentes a partir da coleta de impressões e comparação entre elas
para saber quem havia ingerido o alimento contido no prato, buscando assim explicitar
como posso fazer para coletar impressões digitais, bem como os motivos dessas
impressões serem idênticas ou não a de outras pessoas, refletindo acerca de tal
fenômeno e a importância das impressões digitais no corpo humano.

Formulando a pergunta
 Todas as impressões digitais de uma pessoa são iguais ao de outra?


Qual é a função das impressões digitais no corpo humano?



Como posso encontrar impressões digitais?

Construindo as Hipóteses
 Se cada pessoa tem características próprias do seu corpo, a impressão digital será
uma delas;


Se o ser humano não tivesse impressão digital seria mais difícil à identificação de
cada pessoa;

 Então as impressões digitais de cada pessoa serão diferentes de outras por possuírem
traços únicos e por isso, posso encontrá-las em qualquer objeto que ela tenha tocado.

Testando suas Hipóteses: A construção do experimento
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A principal função de um experimento é ampliar o conhecimento de seus
pesquisadores (sejam eles crianças ou adultos) sobre fenômenos naturais e fazer com
que estes o relacionem as suas vivências cotidianas. Nessa perspectiva, o fenômeno
escolhido parte da curiosidade e interesse em investigar se as impressões de cada pessoa
são iguais ou diferentes, a partir dos questionamentos que indagam as características e a
funcionalidade destas no corpo humano.
Para a realização desta experiência foram utilizados os seguintes materiais:
•

Folhas de papel ofício;

•

Fita adesiva transparente (larga);

•

Lupa;

•

Carvão/ Lápis grafite;

•

Pincel macio;

•

Luvas;

•

Almofada de carimbo.

Figura 1: Materiais necessários para a

O primeiro passo foi colocar todos os materiais necessários sobre a mesa e a
partir dos questionamentos elaborados, formular hipóteses do que acreditava que iria
acontecer. A partir disso, raspei pedaço de carvão até formar um fino pó, peguei um
pincel macio com o pó e passei delicadamente sobre a parte do prato que continha a
impressão digital. Logo, foi possível visualizar a marca da impressão na superfície
analisada, ou seja, o prato (figura 2). Em seguida, peguei um pedaço de fita adesiva de
larga espessura e pressionei sobre a digital encontrada (figura 3).

Figura 2: Passando o pincel com o pó do carvão
sobre a superfície que contém a impressão digital.

Figura 3: Pedaço de fita adesiva pressionado sobre a
digital encontrada.
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Assim, retirei o pedaço da fita que havia pressionado sobre a impressão digital
contida no prato e grudei em uma folha de ofício em branco, pressionei e puxei
delicadamente. O resultado foi à visualização da impressão digital que antes estava
contida no objeto investigado (figuras 4 e 5).

Figura 4: Pedaço de fita com a impressão digital
contida no prato sobre a folha de oficio em branco.

Figura 5: Visualização da impressão digital coletada,
depois de retirada a fita adesiva.

Entretanto, para poder analisar a impressão digital encontrada, realize a coleta
das digitais de cada integrante da minha residência (minha mãe e meu irmão), e depois
as comparei com a impressão colhida no prato. Para finalizar o experimento, com o
auxilio de uma lupa, analisei os detalhes de cada impressão coletada, separei as três que
mais pareciam com a encontrada no prato e descartei aquelas que tinham traços
totalmente diferentes da digital que estava buscando (figura 6).

Figura 6: Seleção das três impressões digitais mais parecidas com a encontrada no objeto investigado.

Após uma análise minuciosa dos traços contidos em cada uma das digitais,
localizei aquela que mais se comparava com a digital achada no objeto estudado
(figuras 7 e 8) e assim cheguei a conclusão de quem havia comido o alimento que
estava contido no prato.
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Figura 7 e 8: Comparação da digital encontrada
no prato e da coletada para análise.

Organizando e analisando os dados

Atividades que possibilitem as crianças desfrutarem da ciência e se
surpreenderem com as descobertas, brincando com sua própria capacidade de conhecer
e sentir interesse em investigar fenômenos do seu próprio corpo, no que concerne a uma
característica tão particular e ao mesmo tempo singular como a impressão digital, as
estimula desde cedo o desenvolvimento de um senso crítico e reflexivo. Dessa forma,
buscou-se analisar os dados do experimento proposto de forma qualitativa, em busca de
um maior entendimento do fenômeno estudado.
Com o experimento realizado, foi possível perceber que os dedos de uma pessoa
não são iguais, assim como não serão idênticos aos de outra, já que a impressão digital é
uma das características que formam a identidade de um indivíduo como um ser único. É
por isso que as impressões digitais são consideradas melhores de serem analisadas como
sistema de identificação do que o DNA. Além disso, foi possível perceber que se as
digitais não existissem, a pele seria lisa e seria mais fácil de objetos escorregarem de
nossas mãos, como quando estamos com luvas, bem como, ao tocarmos um
determinado objeto nossas impressões deixam marcar neste e com isso, podemos
compara-las e identifica-las com a de outras pessoas.
No momento de comparar as impressões digitais coletadas com a encontrada no
objeto investigado observei ainda que, ao mesmo tempo em que duas digitais podem
parecer às mesmas a olho nu, ou seja, sem o auxílio de nenhum instrumento para melhor
visualização delas, quando observadas por meio de uma lupa é possível verificar com
mais clareza as diferenças bem definidas de cada uma delas.

Concluindo a investigação - Suas hipóteses foram aceitas ou rejeitadas?

Para muitas crianças, as primeiras respostas aos questionamentos sobre o corpo
humano ocorrem na escola, já que muitas vezes a família reprime ou limita este direito
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da criança de conhecer (de acordo com a sua faixa etária e seu nível de aprendizagem)
as características do seu próprio corpo. Contudo, não são necessários que as crianças
cheguem a um conhecimento completo do corpo humano e de todos os sistemas,
funções e estruturas que o compõe (até porque é impossível compreender o corpo
humano em sua totalidade) de forma imediata, mas que possam vivenciar experiências
sobre o assunto desde cedo e que tenham a oportunidade de problematizar, questionar e
refletir acerca de fenômenos como o aqui investigado.
Diante disso, é possível aceitar as hipóteses iniciais estabelecidas, uma vez que
as impressões digitais das pessoas não são iguais. O experimento realizado demonstra
que através delas é possível determinar a identidade uma pessoa, de acordo com o
número de combinação que coincidem. Além disso, qualquer objeto tocado por um
indivíduo terá suas impressões digitais, visto que, estas dizem respeito ao padrão
específico de cada pessoa nas pontas dos dedos e é a impressão deixada quando ela toca
um determinado objeto que poderá ser coletada e identificada.
É importante ressaltar, a importância de o professor realizar determinado
experimento antes de propor qualquer atividade às crianças, como forma de conhecer e
explorar as possibilidades de tal investigação. Tomar como objeto de estudo uma
situação que observam direta ou indiretamente consigo mesmas, possibilitam as
crianças construírem os primeiros significados importantes do mundo científico,
permitindo que novos conhecimentos possam ser adquiridos posteriormente, de uma
forma mais sistematizada.
Realizar este trabalho proporcionou-me a oportunidade de refletir ainda mais
acerca dos fenômenos que fazer parte do corpo humano, além de compreender que
professor deve planejar e realizar experimentos com as crianças, para que estas possam
discutir e propor soluções compatíveis, de acordo com o seu desenvolvimento e a sua
visão de mundo.

Conhecimento científico construído

As impressões digitais consistem em linhas acentuadas na pele das pontas dos
dedos que nos possibilita ter a aderência necessária para segurar objetos sem que
escorregassem. As digitais podem ser comparadas a uma herança física particular de
cada pessoa e são determinadas exclusivamente pela formação genética do bebê no
sexto mês de gestação. Uma das teorias para explicar a presença de digitais afirma que
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com a movimentação do bebê no liquido amniótico vão se formando os sulcos à medida
que a pele vai se formando e como cada bebê se movimenta de forma diferente no
líquido, os sulcos formados também serão diferentes, por isso até mesmo os gêmeos
com o mesmo DNA têm digitais diferentes.
Existem quatro tipos básicos de linhas que caracterizam as impressões digitais:
arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. Com base nelas foram observados
os desenhos formados que ajudam a identificar as singularidades das digitais de cada
pessoa. Além disso, o resíduo depositado por impressões digitais é composto por 99%
de água e 1% de óleos, ácidos gordurosos, ésteres, sais, ureia e aminoácidos, por isso
quando uma pessoa toca um objeto deixa suas digitais, já que os traços e os resíduos que
a compõe possibilitam a sua coleta e identificação. É importante ainda ressaltar, que as
digitais de uma pessoa só podem ser descaracterizadas com múltiplas cicatrizes ou
depois da sua morte.
Diante disso, na investigação realizada outros fenômenos que ocorrem ao longo da
realização de tal experimento estão relacionados à formação e o funcionamento do
corpo humano, o tato como o sentido receptor dos estímulos ocorridos na pele, além do
estudo da pele como órgão em que são formadas as impressões digitais.
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2) Frequência cardíaca, atividade física e sedentarismo

Organizando uma Investigação
Observação inicial: O que te chamou a atenção?
A referida observação tem como propósito discutir determinados hábitos
realizados cotidianamente, relacionados com a alimentação, lazer e exercícios físicos e
como estes podem proporcionar uma melhor saúde ao nosso corpo. Além disso
demonstrar através de testes, as variações sofridas na frequência cardíaca, antes e após a
realização de uma atividade física.
O interesse desta investigação partiu da própria pesquisadora, devido a mesma
se considerar uma pessoa sedentária, não conseguindo tempo para realizar nenhuma
atividade física, não se alimentar adequadamente e atualmente não conseguir dormir o
mínimo de 8 horas por dia. Salienta-se que esta encontra-se nessa fase devido a diversas
atividades profissionais e estudantis que lhe impossibilitam realizar tais fatores citados
anteriormente.
Portanto a pesquisadora se sentiu curiosa para realizar o teste de frequência
cardíaca e desta forma comprovar cientificamente, algo que ela já imagina através do
senso comum, bem como, relacionando com pesquisas ligadas a área da saúde. Logo
esta, achou interessante a temática e também uma forma de ajudar a alertar em sala de
aula sobre a importância e o cuidado com o nosso corpo, assim como as consequências
quando não o tratamos da melhor forma.

Formulando a pergunta:
•

Que atitudes contribuem para a manutenção do nosso corpo?

•

Existe uma diferença na frequência cardíaca antes e após a realização de
exercícios físicos?

•

É possível se reconhecer como agente responsável pelo bem estar?

Construindo as Hipóteses
•

Se possuo hábitos alimentares saudáveis e realizo exercícios físicos, então tenho
uma boa saúde.
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•

Se o corpo está em repouso o coração bate mais lentamente, então após uma
pessoa realizar atividades físicas, o coração baterá mais acelerado.

•

Se uma pessoa cuida bem da saúde do seu corpo, então esta terá uma vida mais
saudável.

Testando suas Hipóteses: A construção do experimento
O ensino das ciências naturais, quando trabalhado de maneira planejada, poderá
instigar a curiosidade do aluno e contribuir para a formação deste indivíduo, como ser
social e cultural. Assim, a investigação científica, através de atividades experimentais
vem proporcionar ao aluno, a compreensão de fenômenos que acontecem no seu dia-adia, de forma que estes sintam interesse por novas aprendizagens e descobertas de
maneira significativa.
Logo, o conteúdo desta aula e seu experimento tem como objetivo verificar
quais hábitos podem influenciar em uma vida mais saudável e como podemos analisar a
frequência cardíaca de pessoas, antes e após uma atividade física, de forma que os
alunos possam refletir sobre o seguinte questionamento: será que os hábitos saudáveis
influenciam na frequência cardíaca e na saúde das pessoas?

Logo, esta aula será dividida em duas etapas e utilizará os seguintes materiais:

1ª Etapa

•

Lápis ou caneta;

•

Folhas de papel;

•

Cronômetro ou relógio.

Figura 01: Materiais necessários para o
experimento

Antes de iniciar o experimento é necessário que o professor contextualize sobre
a temática “Cuidando do Corpo”, esta será a primeira parte da aula, onde ele irá
conversar com os alunos sobre a importância da saúde para o bom funcionamento do
corpo. Neste momento, o professor poderá fazer uma analogia entre o corpo humano e
um carro informando que, para que um automóvel funcione direito, é preciso que todas
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as suas peças estejam funcionando adequadamente. Portanto, manutenção é
fundamental. Além disso, tomados os devidos cuidados, o carro estará sempre em bom
estado e o risco de problemas mecânicos será reduzido.
Após esta analogia, o professor dirá aos estudantes que com o nosso corpo
ocorre a mesma coisa, pois ele nada mais é que uma "máquina biológica". Para
funcionar como se espera, suas peças (os órgãos e os sistemas que o compõem)
precisam apresentar funcionamento adequado. É imprescindível, portanto, que
cuidemos de sua manutenção.
Nesta primeira etapa ele poderá lançar para os alunos a seguinte pergunta: "O
que devemos fazer para cuidar da saúde?". O objetivo é averiguar o nível de
informação que eles têm sobre o assunto. Desta forma, cabe a ele estimulá-los a citar
hábitos saudáveis, tais como:
•

Manter uma dieta (alimentação) balanceada;

•

Dormir bem (pelo menos oito horas por noite);

•

Praticar esportes;

•

Se divertir, etc.

Após esse diálogo inicial, o professor solicitará aos alunos, que registrem suas
ideias no caderno e informará as crianças que, na próxima etapa (segunda etapa da
aula), elas precisarão estar com roupas confortáveis, pois será realizada uma atividade
na qual terão de fazer exercícios físicos por alguns minutos.
Obs: O professor avisará aos alunos com antecedência que no dia desta aula,
todos procurem ir para a escola com roupas leves ou com o uniforme de educação física.
Ele poderá lembrá-los também no dia anterior a execução desta aula.

2ª Etapa:

Antes de iniciar esta segunda etapa, o professor esclarecerá alguns termos para
que os alunos possam compreender e dar prosseguimento a aula. Tais como:
•

O que é uma frequência cardíaca de repouso?

A frequência cardíaca de repouso é quantas vezes bate o coração em um (1)
minuto. A pessoa pode ter a sua frequência cardíaca de repouso, enquanto deitado ou
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descansando, mas a maioria dos médicos concordam que é melhor levá-la a primeira
coisa na manhã depois de uma boa noite de sono e antes de realmente sair da cama.
Basta encontrar o pulso (normalmente em seu pulso ou pescoço) e iniciar um
temporizador de 60 segundos. Contar quantos batimentos por minuto que você sente.
Uma série de variáveis diferentes poderá afetar a frequência cardíaca em repouso
tornando-o maior ou menor do que outros. Algumas dessas variáveis incluem:
•

sexo - os homens geralmente têm menores taxas de coração do que as
mulheres.

•

aptidão física - pessoas que se exercitam têm frequência cardíaca de
repouso mais baixa do que as pessoas que levam um estilo de vida mais
sedentário.

•

idade - os mais jovens normalmente têm menores taxas cardíaca de
repouso.

•

medicamentos - medicamentos, mesmo medicamentos de prescrição pode
retardar ou acelerar a sua frequência cardíaca de repouso.

•

cafeína - como um estimulante, altas quantidades de cafeína durante um
curto período de tempo pode aumentar sua frequência cardíaca e até mesmo
torná-lo nervoso.

•

genética - algumas pessoas têm taxas de coração inexplicavelmente menor
de descanso do que outros e que pode ser transmitida por gerações.

Após finalizar com essas explicações, a atividade proposta poderá ser realizada.
Ela deverá ser feita em um local amplo (o pátio ou a quadra de esportes da escola, por
exemplo). Neste momento o professor organizará os alunos em duplas. Pedirá que cada
uma fique em repouso por aproximadamente dois minutos. A intenção é fazer com que
a frequência cardíaca das crianças diminua, chegando a um nível estável. Em seguida
solicitará que cada estudante meça a frequência do parceiro. A forma mais simples de
medi-la é sentir a pulsação no pescoço (posicionando os dedos indicador e médio na
lateral do pescoço) ou no punho (posicionando os dedos indicador e médio na parte
interna do punho, próximo à base do polegar), conforme é demonstrado na figura 02:
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Figura 02: verificando os batimentos por minuto (bpm)
– frequência cardíaca.

A pulsação deve ser aferida durante um minuto, e os alunos terão de anotar no
caderno o número de batimentos contados nesse intervalo - para isso, eles utilizarão um
cronômetro ou um relógio. As figuras 03 e 04 demonstram os participantes desse
experimento aferindo as suas frequências cardíacas:

Figura 03: participante do experimento

Figura 04: participante do experimento

Depois que todos tiverem feito sua medição, peça que corram moderadamente
durante cerca de cinco minutos.
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O objetivo, agora, é elevar a frequência cardíaca dos participantes. Ao terminar a
corrida, eles devem repetir e analisar os resultados encontrados relacionando também
com o que havia sido discutido na primeira etapa da aula. Além disso, irá orientá-los a
comparar as suas respostas com o seguinte questionamento: "Por que a frequência
cardíaca aumentou após a prática de exercícios físicos?".

Organizando e analisando os dados

Neste momento, será apresentado os resultados encontrados com os três
participantes deste experimento. São eles:

Participantes

Idade

BPM

antes

da BPM

corrida

corrida

A (mulher)

32

78 bpm

90 bpm

B (mulher)

34

83 bpm

100 bpm

C (homem)

26

90 bpm

127 bpm

após

a

A partir dos resultados quantitativos encontrados, bem como, através de
conversas foi possível perceber que a participante “A” foi a que obteve uma menor
variação na frequência cardíaca, elevando somente em 12 bpm. Já a participante “B”
obteve uma variação de 17 bpm e o participante “C” uma variação de 37 bpm.
Ao conversar também com os participantes, de forma a procurar entender que
tipos de hábitos realizam no seu cotidiano, verificou-se que, a participante “A” não
realiza atividades físicas, não se alimenta corretamente e dorme menos de 8 horas por
dia. Já a participante “B”, realiza caminhadas esporádicas, e recentemente se matriculou
em um academia, onde está fazendo musculação. Ela também consegue dormir o
mínimo de 8 horas por dia. E por fim, o participante “C”, realiza atividades físicas,
sendo atleta do time de futebol do curso de Pedagogia da UFRN, faz musculação, se
alimenta bem e também consegue dormir mais de 8 horas por dia.
Logo poderá ser apresentado uma tabela da seguinte forma:

Participantes

Idade

Situação

A

32

Sedentária

123

B

34

Ativa (em mudança)

C

26

Ativo

Portanto percebe-se quanto mais hábitos saudáveis a pessoa tem, juntamente
com a realização de atividades físicas, melhor a sua saúde e qualidade de vida. Desta
forma, quando fazemos exercícios, a demanda por nutrientes e oxigênio aumenta no
nosso organismo, elevando a frequência cardíaca e fazendo o sangue circular mais
rápido, diminuindo assim as chances de possíveis doenças circulatórias, dentre outras.
Além disso, o professor pode intervir explicando que a frequência normal de
uma pessoa em repouso varia de 60 a 100 batimentos por minuto e que frequências bem
mais baixas, no entanto, podem ser normais em adultos jovens, particularmente entre
aqueles que apresentam bom condicionamento físico. Por outro lado, pessoas sem
preparo físico podem apresentar maior diferença entre a frequência cardíaca em repouso
e depois de atividades físicas.

Concluindo a investigação - Suas hipóteses foram aceitas ou rejeitadas?
Este experimento mostrou-se bastante significativo, em termos de aprendizagem
e de buscas de respostas, de forma a analisar, como se encontrava o seu
condicionamento físico, visto que a mesma, não realiza nenhuma atividade, física e
realiza hábito considerados pouco saudáveis.
Quanto aos resultados alcançados, foi possível concluir que todas as hipóteses
testadas foram aceitas. Tais hipóteses também puderam ser refutadas, por possuírem
embasamentos científicos, na área de ciências naturais, voltados para a saúde do corpo
humano, bem como a biologia, a respeito da frequência cardíaca e a matemática, de
forma a realizar os cálculos quantitativos de diferença de frequência, antes e após a
realização de atividades físicas. Além disso, também necessitou de uma análise
qualitativa para reflexão e compreensão dos hábitos e rotinas dos participantes do
experimento.
Logo, os conhecimentos científicos das respectivas áreas citadas anteriormente
contribuíram para compreensão de situações, que no presente momento do experimento
parecem ter sido esclarecidas por esta pesquisadora.
Assim verifica-se que a prática de exercícios físicos, aliados a hábitos como a
uma alimentação balanceada, o mínimo de 8 horas de sono, além de tempo para o lazer,
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contribuem para um se ter um corpo mais saudável. Portanto, é de extrema importância
que os indivíduos reflitam sobre os cuidados que se deve ter com o próprio corpo, se
reconhecendo como agente responsável pelo seu bem estar, caso contrário, sofrerá
consequências, a curto, médio e longo prazo, no decorrer da sua vida.
Neste momento, o professor também poderá dialogar com os alunos ajudando-os
a perceber que pessoas que se exercitam regularmente têm melhor preparo físico e,
consequentemente, frequência cardíaca mais uniforme. Logo, poderá propor que eles
conversem com seus pais ou responsáveis sobre a importância de adotarmos hábitos
saudáveis - favorecendo, assim, o bom funcionamento do organismo, o que proporciona
melhor qualidade de vida.

Conhecimento científico construído
A partir deste experimento foi possível verificar que a ciência encontra-se mais
próximo de nós, do que imaginamos. Logo, se percebe que determinadas indagações
sobre o nosso estilo de vida e determinadas variáveis influenciam diretamente na saúde
do nosso corpo. Assim como, os hábitos saudáveis estão diretamente relacionados com
uma boa saúde, de acordo com pesquisas médicas e embasamentos de determinadas
áreas científicas, como por exemplo, as ciências naturais, a biologia e matemática.
Assim, grande parte das respostas desse experimento foram aceitas, a partir do
conhecimento científico sobre hábitos saudáveis e frequência cardíaca.
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3) As estrelas que vemos na cidade

Organizando uma Investigação
Observação inicial: O que te chamou a atenção?
Durante alguns anos, tenho observado que minha percepção quanto a quantidade
de estrelas no céu se modifica a depender do local em que estou. Tomando como
referencial a minha casa, localizada na área urbana, vejo uma menos quantidade de
estrelas no céu, chegando há algumas vezes não haver praticamente nenhuma.
Diferentemente dessa experiência, quando estive em uma estrada do município de
Ceará-Mirim/RN, o céu me chamou atenção pela infinidade de estrelas nele, algo lindo
e surpreendente, pois não havia visto nada parecido, a não ser em imagens.
Dessa forma, esse fenômeno tem chamado minha atenção desde pequena por
gostar de observar o céu à noite, especialmente quando faltava energia no bairro ou
quando estava viajando nas estradas.

Formulando a pergunta
 Por que vemos menos estrelas nas áreas urbanas do que nas áreas rurais?
 Por que temos essa percepção?
 Existem locais onde, de fato, há uma maior predominância de estrelas?

Construindo as Hipóteses
 Vemos menos estrelas nas áreas urbanas porque nestas há muita iluminação provida
de postes, residências, prédios, pontos comerciais etc.
 Se nas áreas rurais foi possível, estando numa estrada, ver uma infinidade de
estrelas, então é porque nessas estradas praticamente não há iluminação, a não ser
dos faróis dos automóveis.
 Temos a percepção de haver poucas estrelas nas áreas urbanas, pois nelas há um
índice maior de poluição atmosférica, o que dificulta a visualização.

Testando suas Hipóteses: A construção do experimento
 Para testar as hipóteses de forma a negá-las ou confirmá-las utilizarei luzes de LED,
um desodorante aerossol, um spray amaciante para roupas e uma câmera
fotográfica.
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 No primeiro momento, vamos observar se a iluminação é um fator causador dessa
percepção da quantidade de estrelas, para isso, é necessário que o ambiente onde
será feita a experiência esteja iluminado. Estando o ambiente iluminado,
acenderemos as luzes de LED e veremos o que acontecerá com o brilho delas. No
segundo momento, só será acesa as luzes de LED e o ambiente estará escuro, e
veremos o que acontecerá com o seu brilho.
 Por último, realizaremos a mesma experiência, no entanto, acionaremos o spray e/ou
desodorante aerossol próximo a câmera, e enfim, observaremos o que acontece com
o brilho das luzes de LED.

Organizando e analisando os dados
 Ao realizar a experiência percebi que no primeiro momento o brilho das luzes de
LED, em um ambiente iluminado, quando comparado ao segundo momento, estando
exposto a um ambiente escuro ou com pouca iluminação, ele se torna menos
perceptível, o que consequentemente acabou por ocorrer o inverso no ambiente
escuro (ver anexos).
 A fim de testar minha hipótese quanto à relação da poluição e a percepção do brilho
das estrelas utilizei o spray e o desodorante aerossol. Nessa experiência, observei
que tanto o spray quanto o jato do desodorante aerossol ao serem acionados,
ofuscaram o brilho emitido pelas luzes de LED, e nesse caso, o spray ofuscou em
maior grau.

Concluindo a investigação - Suas hipóteses foram aceitas ou rejeitadas?
Percebendo que as minhas duas primeiras hipóteses utilizam a iluminação como
fator causador da percepção da quantidade de estrelas em zonas rurais e urbanas, pude
comprovar a partir das minhas experiências que posso aceitá-las. Desta forma, essas
hipóteses se mantêm, pois durante as observações realizadas, ainda que houvesse fatores
em que eu não possuía domínio a interferirem nas experiências, a iluminação tornou o
brilho das luzes de LED pouco perceptíveis quando comparadas a um ambiente escuro
ou pouco iluminado, em que o brilho aparentava estar mais forte e, consequentemente,
mais perceptível aos nossos olhos.
Quanto a minha terceira hipótese de haver poucas estrelas nas áreas urbanas, pois
nelas há um índice maior de poluição atmosférica, o que dificulta nossa visualização,
acredito que possa ser aceita, tendo em vista que a poluição cria uma espécie de camada
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que nos impede e ofusca a nossa visão. O que percebi durante as experiências e pude
chegar a uma conclusão, é que o spray ao representar a poluição e a câmara, a nossa
visão, há de fato, um ofuscamento que dificulta ver nitidamente o brilho das luzes de
LED, ou seja, das estrelas, pois este não chega aos nossos olhos da maneira como
deveria, caso não houvesse nenhuma “barreira”.
Sendo assim, é possível concluir, que todas as hipóteses elaboradas são aceitas e
comprovam fatores causadores da nossa problemática.

Conhecimento científico construído
Antes de responder a problemática a partir dos conhecimentos científicos já
construídos, precisamos saber que as estrelas possuem luz própria. Com essa
informação já se torna possível entender o porquê da iluminação ser um fator causador
da percepção que temos ao ver um céu com poucas estrelas nas áreas urbanas e um céu
estrelado em áreas rurais ou mais afastadas.
Pesquisando sobre o assunto descobri que nas cidades não é possível ver muitas
estrelas, pois a luz emitida pela é dispersa de forma incorreta, sendo direcionadas para o
céu, iluminando-o e ofuscando o brilho das estrelas. Esse fenômeno é chamado de
Poluição Luminosa (PL).
Segundo o Laboratório Nacional de Astrofísica, a poluição luminosa é provocada
pela iluminação artificial utilizada excessivamente e de forma inapropriada ao seu
objetivo. Esta, por sua vez, acarreta sérias consequências ambientais e, inclusive, a
nossa saúde, além de ocasionar prejuízos econômicos significativos.
A PL é classificada em três categorias. A primeira é chamada de “Brilho do céu”,
e se refere ao aspecto alaranjado do céu causado pela iluminação artificial e pelo uso de
lâmpadas de vapor de sódio direcionados indevidamente. A segunda categoria é
“Ofuscamento”, sendo esta a luz excessiva e direta aos nossos olhos, causando cegueira
momentânea, e por último temos a chamada “Luz intrusa”, a iluminação que invade o
domínio do outro, por exemplo, a luz emitida das ruas; ou as luzes no interior das
residências que acabam transpassando as janelas.
Atentando à esse excesso de iluminação temos como possíveis consequências: a
desorientação de organismos que dependem de um ambiente escuro para se
locomoverem, alteração do período de floração de plantas, redução da visibilidade de
alguns animais, animais prejudicados durante o período migratório onde são
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confundidos pela iluminação, dentre outros. Quanto aos impactos sociais e econômicos
podemos ter: acidentes de trânsito, desenvolvimento de alguns tipos de câncer, inibição
da produção de melatonina.
Para reverter essas consequências, bem como, melhorar a nossa percepção das
estrelas, é preciso que a iluminação noturna seja direcional, para baixo, pois assim, seria
possível diminuir a potência das lâmpadas e diminuir os gastos de energia. Desta forma,
a iluminação adequada é aquela que incide única e exclusivamente em áreas onde há
necessidade de iluminação, permitindo, assim, observar cada vez melhor o céu e as
estrelas.

Referências
 Disponível em < http://www.astronomiaqui.com/2013/01/por-que-nao-da-pra-vermuitas-estrelas.html>. Acesso em 12 set. 2014.
 Disponível em < http://fisicamoderna.blog.uol.com.br/arch2009-06-28_2009-0704.html>. Acesso em 13 set. 2014.
 Disponível em < http://www.lna.br/lp/apostila_pl.pdf>. Acesso em 13 set. 2014.

Anexos da experiência

1º

momento

da

experiência:

Ambiente iluminado com as luzes
de LED acesas.

2º

momento

da

experiência:

Ambiente escuro e luzes de LED
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3º

momento

da

experiência:

3º

momento

parte

II:

Spray

Ambiente escuro e luzes de LED

acionado, ambiente escuro e luzes

acesas, acionando o desodorante

de LED acesas.

3º

momento

parte

III:

Spray

acionado, ambiente iluminado e
luzes de LED acesas.
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4) Uma solução para os ovos que não chocavam

Organizando uma aplicação da Investigação
Observação inicial: O que te chamou a atenção?

Ao observarmos a perca de mais de 20% de ovos chocados no Sítio Quixaba
resolvemos construir um ovoscópio que pudesse resolver o problema mas que também
tivesse o custo o mais reduzido possível.

O ovoscópio consiste basicamente em uma ferramenta que possibilita colocar os
ovos contra uma fonte de luz, como lâmpada, de preferência estando em um local
escuro, com isso será possível ver o interior do ovo e por consequência a presença ou
não do embrião. Você poderá fazer a ovoscopia em ovos de galinha, pata, perua ou
qualquer outra ave, desde que eles não sejam muito bravos e fiquem sempre dentro do
ninho, pois isso com certeza iria atrapalhar o acesso aos ovos.

Objetivo geral

Observar o estado dos ovos a serem colocados para chocagem.

Objetivo específico

Incubação de ovos por vários motivos, os mais relevantes são: detectar;
 Ovos trincados, poderão implodir dentro da incubadora;
 Ovos com pintas ou manchas internas indicam de um início embrionário
anormal, ou seja, se não houve incubação da galinha, foi desenvolvido sob
temperatura inadequada;
 Ovos com câmara de ar aberta, caracterizando-se como ovo velho em
desidratação.
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A construção de uma técnica experimental

O ovoscópio foi confeccionada com sobras de material de construção onde foi
usado os seguintes materiais:
•

30cm de cano PVC 75mm

•

2 tampas (para o cano de 75mm)

•

2 metros fio duplo

•

1 bocal de louça

•

1 plug

•

1 lâmpada

•

1 tabua

Desenvolvimento

Imagens

Descrição
1º- PASSO - Pegamos um cano
de 75mm

e serramos

um

pedaço de 30cm, em seguida
furamos com um ferro quente
uma das tampas usando o
próprio cano como apoio;
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2º- PASSO - Neste buraco
vamos passar o fio duplo e no
mesmo instalar o bocal de
louça.

3º- PASSO – Anexar o fio no
bocal de louça.

4º- PASSO – Parafusar o bocal
junto com a tampa na tabua.
Antes de parafusar pinte a parte
de dentro das tampas de preto.
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5º- PASSO – Furar a outra
tampa.

Espessura

mais

ou

menos do tamanho de uma
moeda de um real.

6º- PASSO – Encachar as
peças e testar. Se tampa ainda
aparecer pontos de luz, dê outra
demão de tinta. ( Basta pintar
somente a tampa).

Referências
HARRIS, William. Como funciona o Método Cientifico? Texto ampliado

por

SEVERO, Thiago Emmanuel Araújo (DPEC/UFRN) GRECOM – Grupo de Estudos da
Complexidade.
ARMANI, Domingos. Como elaborar projetos? Guia prático para elaboração e gestão
de projetos sociais: Tomo Editorial, Porto Alegre, 2009.
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5) O problema do banho quente

Organizando uma Investigação
Observação inicial

Todas as vezes que tomo banho demorado, com uma temperatura elevada da
água, observo que cria vapor no ambiente, gotinhas de água na parede de cerâmica, e
espelho. Com relação ao espelho é interessante porque ele fica em uma parede oposta ao
chuveiro, e numa relativa distância. Chamou - me a atenção, porque em outros
momentos, em banhos curtos, ou com temperatura de água morna, as gotinhas não se
formam.

Formulando a pergunta
 Por que se formam gotas de água no espelho quando tomo banho muito quente e
demorado? Quanto tempo é necessário, nas condições essenciais, para a formação
dessas gotas?

Construindo as Hipóteses

Minha primeira hipótese é de que a água em temperatura alta muda de estado,
vira vapor e quando este bate na superfície dos objetos cria as gotinhas.

Testando suas Hipóteses: A construção do experimento

Utilizando o próprio banheiro de minha casa, deixei o chuveiro aberto, com a
temperatura no máximo, para assim observar o tempo necessário para a formação de
gotinhas na superfície do espelho, e perceber como se dá esse fenômeno.

Características físicas do banheiro:
•

Tamanho: 3.5 m²

•

O banheiro possui uma janela em forma de tijolo vazado, que na primeira etapa
da experiência foi vedada.
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•

Toda a água gasta foi armazenada em baldes, para ser reutilizada.

Materiais necessários:
•

Dois espelhos para comparação - tamanho das superfícies (sem moldura): P0,29 x 0,39 cm / G- 0,47 x 0,67 cm

•

Fita métrica - medir a área do banheiro, e o tamanho dos espelhos

•

Termômetro de mercúrio – controlar a temperatura externa do banheiro e da
água (foi tentado utilizar um digital e não funcionou)

•

Relógio para calcular o tempo gasto (cronometro do celular)

•

Máquina fotográfica para registrar o fenômeno (celular)

•

Placa de E.V.A para vedar a janela

Organizando e analisando os dados

Modelo de experiência de controle 1 – janela e porta vedadas com a temperatura
máxima do chuveiro.

A) Registrar a temperatura inicial e a final do ambiente.
B) Registrar a temperatura da água.
C) Registrar por meio de foto o espelho antes e depois da experiência.
D) Registrar o tempo que foi preciso para a formação de gotinhas.

Resultados:
ESPELHO P

ESPELHO G

A

26° - 27°

26° - 27°

B

46°

46°

C

Imagem

Imagem

D

Ti = 13:36 / Tf = 13:51

Ti = 13:36 / Tf = 13:51

Duração total 15 min

Duração total 15 min

Obs. Com 10 min o espelho Obs. Com dois min o espelho
pequeno

ainda

não

completamente embaçado.

estava já estava um pouco embaçado;
com 10 min está totalmente
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embaçado.

Observações gerais

Aos 12 minutos da experiência eu já estava totalmente suada, assim como a
cerâmica, que realmente formou pingos de água que escorreram pela parede. A madeira
da porta também estava úmida nesse momento.
O espelho P, demorou mais que o espelho G, para embaçar. E os dois ao fim do
tempo de 15 min, fim da experiência de controle 1, ainda não tinham formado
literalmente gotas visíveis. Apesar do embaçamento já poder ser considerado resultado
da condensação.

Modelo de experiência de controle 2 – janela e porta abertas com a temperatura
máxima do chuveiro.

A) Registrar a temperatura inicial e a final do ambiente.
B) Registrar a temperatura da água.
C) Registrar por meio de foto o espelho antes e depois da experiência.
D) Registrar o tempo que foi preciso para a formação de gotinhas.

Resultados:
ESPELHO P

ESPELHO G

A

26° - 27°

26° - 27°

B

46°

46°

C

Imagem

Imagem

D

Ti =15:10 / Tf = 15:25

Ti = 15:10 / Tf = 15:25

Duração total de 15 min

Duração total de 15 min

Obs. Mesmo ao final do tempo Obs. Mesmo ao final do
transcorrido

não

foi

visualizar de vapor de água

possível tempo transcorrido não foi
possível visualizar vapor de
água.

Observações gerais

138

A experiência de controle tipo 2, não obteve os mesmos resultados que a 1.
Precisaria de muito mais tempo, para ocorrer a visualização do vapor nas condições com
janela e porta abertas, mesmo mantendo uma temperatura da água constante. Não
ocorreu a condensação, porque na forma gasosa as moléculas da água se movimentam
livremente, então ocuparam todo o espaço disponível que era grande por estar com
válvulas de escape.
Por motivos de consciência ecológica e econômica, a experiência tipo 2, não foi
prolongada a um tempo superior que a tipo 1 (15 min). Mas já dar para ter dados
suficientes para comparação. Então, por que será que não tivemos resultados
satisfatórios (que seria a visualização do vapor) com a experiência com janelas e portas
abertas? Será que se ela não tivesse sido interrompida, criaria vapor visível? (nunca
criaria vapor visível, o vapor de água não pode ser visualizado, o que vemos em forma
de neblina já são as gotas de água).

Concluindo a investigação - Suas hipóteses foram aceitas ou rejeitadas?

Para concluir a investigação, é necessário que as perguntas problematizadoras
sejam refeitas:
Por que se formam gotas de água no espelho quando tomo banho muito quente
e demorado? Quanto tempo é necessário, nas condições essenciais, para a
formação dessas gotas?
Minha primeira hipótese foi de que a água em temperatura alta muda de estado,
vira vapor e quando este bate na superfície dos objetos cria as gotinhas.
Diante do estudado sobre a mudança de estado físico da água, e utilizando a
comparação do experimento realizado no banheiro, essa hipótese não pode ser
considerada de todo errado, mas também, não está completamente certa.
Vamos por partes. Primeiramente a água muda de estado de acordo com a variação de
temperatura e pressão, na experiência, não foi levada a questão da pressão, apenas da
temperatura.
De acordo com o estudo teórico ficou claro que para ocorrer à vaporização, a
água precisaria estar em uma temperatura bem mais alta (aproximadamente 100 °C) do
que a que conseguimos com a experiência que foi de 46° C.
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Porém, de acordo com o material de apoio do Projeto Mão na Massa, quando a
água chega a temperaturas elevadas perto dos 50° C (que é o que consegui) já dar para
perceber (água em processo de ebulição) o aparecimento de pequenas bolhas de ar,
então, podemos concluir que as moléculas da água do chuveiro na temperatura de 46° C
já apresentam modificação que se chocam com o vapor de água contido no ar, e
reprimido com a vedação da porta e janela, entram em contato com as superfícies de
temperaturas mais frias, média de 26° C, e condensam, formando a “nuvem de fumaça”,
comumente confundido por vapor d’ água, o embaçamento do espelho observado, e a
formação de gotinhas nas paredes de cerâmica.
A experiência proporcionou também respostas para a segunda questão: as
condições mínimas para que haja condensação em um ambiente cujo tamanho é de
aproximadamente 3,5m², é que a temperatura do ambiente esteja em torno de 26°C, que
a temperatura da água esteja em 46° C (ou acima disso), que se houver porta e janelas,
elas estejam vedadas. Se tiverem todas essas condições então o tempo necessário para a
formação de gotículas no espelho deve ser 10 minutos.

Conhecimento científico construído

No livro de ciências do 4° ano do ensino fundamental, de Maria Clara Medeiros,
Editora Formando Cidadãos, tem uma explicação bem resumida a respeito do fenômeno
observado.
Ele explica sobre quais são os estados físicos da água: líquido, sólido e gasoso. E
como a água pode mudar de estado físico dependendo da variação de temperatura.
Fusão, Solidificação, condensação e vaporização.
Na experiência feita, pode ser observado o fenômeno da condensação, que é a
passagem do estado gasoso para o líquido, mas por ser tão simplificado, não dá conta de
explicar a primeira pergunta motivadora da experiência.
Por que se formam gotas de água no espelho quando tomo banho muito quente e
demorado?
No material de apoio, do projeto Mão na Massa, podemos encontrar mais
especificamente e de maneira mais profunda a explicação para essa indagação: O estado
físico de uma substância é determinado pela forma como as moléculas se agregam
formando os corpos. No estado gasoso as moléculas não estão ligadas e movimentam-se
livremente, ocupando todo o espaço disponível. Por isso a experiência de controle 2,
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com portas e janela do banheiro abertas, não obteve o resultado da formação de
gotículas, as moléculas de água se dispersaram livremente ocupando todo o espaço
disponível.
Um dos aspectos interessantes levantados no estudo teórico do experimento, foi
relativa a “falsa sensação” de que se pode ver o vapor de água. Esse conflito de
terminologia é comum se confundir o vapor de água com a condensação. E no material
de apoio relata essa dificuldade, pois o vapor d'água é invisível e não tem cheiro. A
névoa que vemos próxima da panela no fogo, dos alimentos quentes, do congelador da
geladeira ou de nossas bocas num dia muito frio não é vapor d'água. O que vemos são
pequenas gotas resultantes da condensação do vapor d'água ao encontrar uma região
fria, ou seja, água já em estado líquido. O vapor d'água é sempre invisível, tal como os
outros gases da atmosfera, mas a névoa é uma clara indicação da presença do vapor.

Condensação

O vapor d'água não é visível, mas o fenômeno que ocorre na transformação de
gás para líquido faz parte de nosso cotidiano e pode ser observado. Essa transformação
é a condensação, também conhecida por liquefação, e pode acontecer devido ao
resfriamento do gás ou à elevação da pressão. Se baixarmos a temperatura de certo
volume de ar, a umidade relativa vai aumentando até que a água começa a se condensar
na forma de gotículas. Essa temperatura é chamada “ponto de orvalho” e depende,
dentre outros fatores, da quantidade inicial de vapor d'água (gramas de água por metro
cúbico de ar). Há formação de nuvens, neblina, orvalho e condensação sobre superfícies
frias quando a temperatura é menor que o ponto de orvalho.
No caso da água, a condensação pode ser facilmente observada no aparecimento
de pequenas gotas no exterior da garrafa de refrigerante quando é tirada da geladeira. O
vapor d'água presente no ar se condensa ao entrar em contato com a superfície fria da
garrafa. Esse processo também ocorre no espelho e nos azulejos do banheiro (quando
tomamos banho quente) e nos condicionadores de ar.

Referências
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Apêndice 1– Fotos: materiais, e espelhos antes da experiência de controle 1.
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Apêndice 2– Fotos: Espelhos e cerâmica depois da experiência de controle 1.
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Educação para uma ciência viva e experimentada

CAPA

144

O professor não oferece uma verdade da qual bastaria
apropriar-se, mas oferece uma tensão, uma vontade, um desejo
Jorge Larrosa

A repetição é necessária para a construção do conhecimento, mas não de uma
forma neutra, aproblemática, que não crie tensões. O ensino de ciências baseado nesse
tipo de repetição, que reproduz um modelo didático, cria grandes obstáculos para a
compreensão

da

ciência

enquanto

processo

(DELIZOICOV,

ANGOTTI

;

PERNAMBUCO, 2011), perspectiva que pude perceber também quando trabalhava
com os alunos de pedagogia.
De acordo com Villani e Pacca (1997), uma das finalidades do ensino de
ciências é a de “aproximar o estudante do conhecimento científico continuamente
reformulado e aumentado” no qual a “atuação do professor deve ser coerente com este
propósito” (VILLANI & PACCA, p. 6). Para esse fim é necessário que a ecologia de
saberes e interesses que permeiam a sala de aula sejam levados em conta. Torna-se
necessário abrir nossa “caixa de ferramentas” (LATOUR, 2000) e vasculhar os
subsídios didático-teóricos necessários para esboçar esta caminhada.
Quando o fio condutor para tecer as estratégias das aulas parte da curiosidade e
das experiências dos estudantes é notável uma efervescência das ideias – durante os
meses que trabalhei com os projetos dos alunos do curso de Pedagogia, cada novo
problema de método ou conceitual que chegavam era como uma nova motivação para
entender melhor e lapidar a investigação que estavam fazendo. Durante minha
experiência essa estratégia se mostrou muito interessante para degustar a ciência como
caminho investigativo.
Trabalhar o conhecimento científico a partir dos questionamentos que são postos
à mesa cria espaços híbridos, tensões, entre o conhecido e o desconhecido. Abre
possibilidades de estranhamentos. Esses espaços híbridos e experimentais que podemos
construir na sala de aula são como laboratórios, podem ser construídos em qualquer
lugar onde haja diálogo, experimentação e construção de saberes. Avalio que privilegiar
os conhecimentos vividos a partir da experimentação, nestes espaços híbridos, é uma
forte estratégia para viver o caráter social de uma ciência, de fato, pertinente
(ALMEIDA, 2007).
O conceito de Laboratório pode servir como operador cognitivo para pensar
melhor sobre estes espaços de lapidação da experiência no ensino de ciências. É comum
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escutar dos professores de ciências lamentações por falta de material didático ou de
laboratórios apropriados para trabalhar experimentalmente. Para Bruno Latour e Steve
Woolgar (1997), longe de se restringir à concepção habitual entre cientistas, que diz
respeito ao lugar onde se fazem experimentos controlados, o laboratório passa a ser
concebido como todo e qualquer lugar de manipulação de informações e dados, com
vistas a produzir conhecimento novo.

O laboratório apropria-se do gigantesco potencial produzido por
dezenas de outros domínios de pesquisa, tomando emprestado um
saber bem instituído e incorporando-o sob a forma de uma
aparelhagem ou de uma sequência de manipulações (LATOUR ;
WOOLGAR, 1997, p. 66).

Assim como seu lugar, os instrumentos do laboratório nesta concepção variam.
Não necessariamente precisa-se de pipetas ou bicos de Bunsen para realizar um
experimento. O trabalho com tabelas, as manipulações das teorias, os encaixes com os
modelos e as próprias modelizações podem ser realizadas nesses espaços e feitas a partir
de materiais acessíveis (LATOUR ; WOOLGAR, 1997; LATOUR, 2009), como os que
utilizamos nos projetos (garrafas, cordões, nylon, canudos, sacos plásticos, bexigas,
etc), ou apenas a partir do debate das ideias e as suas reorganizações.
A partir desta matriz epistemológica, o conceito de Laboratório de Latour ganha
significado:

a

compreensão

transdisciplinar

dos

fenômenos,

as

explicações

contextualizadas e a integração com outras formas de pensar sobre a natureza, em suas
múltiplas representações, podem ser vistas como estratégias para diminuir cada vez
mais o abismo entre disciplinas e saberes.
Os laboratórios construídos pelos acordos e experiências compartilhadas de
alunos e professores permitem operar aproximações e distanciamentos do conhecimento
especializado da ciência. É necessário, simultaneamente, aproximar-se e distanciar-se
evitando tanto o excesso das especialidades quanto a superficialidade das
generalizações, tomando como magma a experiência. Essa prática será inovadora para o
aluno, visto que o motor propositivo para a inovação não são conhecimentos inéditos ou
programas nunca utilizados, mas essencialmente a forma pela qual se dá a manipulação
das informações (GONÇALVES-MAIA, 2011).
A construção do conhecimento e as narrativas sobre o mundo que podem ser
operadas nesses espaços experimentais no laboratório construído dentro e fora das salas
de aula pautam-se em “uma nova forma que se conecta, ao mesmo tempo, à natureza
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das coisas e ao contexto social, sem contudo reduzir-se nem a uma coisa nem a outra”
(LATOUR, 2009, p. 11). Precisamos abrir espaço para que o aluno perceba seu próprio
desejo por conhecer e por ordenar de forma satisfatória o mundo. E esses não são casos
particulares ou excepcionais. Apesar das inúmeras fraturas, todos os fragmentos
derivados das compreensões sistemáticas de natureza e de cultura – sejam elas arcaicas
ou modernas, ocidentais ou orientais, científicas ou da tradição – a ordenação
corresponde a uma pulsão comum da espécie humana.
Esse direcionamento diz respeito às necessidades formativas e aspirações do que
se espera da educação científica. Muito mais do que treinar cientistas, o ensino de
ciências toma como meta facilitar a aproximação dos estudantes ao conhecimento já
construído e consolidado pela cultura científica, seus processos de produção e condições
políticas e históricas (VILLANI ; PACCA, 1997; CARVALHO, 2001; MEC/BRASIL,
2006; DELIZOICOV, SLONGO ; LORENZETTI, 2013). O ensino de ciências prioriza
também encorajar os alunos a desenvolver ações sociais mais responsáveis a partir de
questões pertinentes a sua realidade (RATCLIFFE, 1998), isso quer dizer operar pela
experiência. Para isso é necessário saber ler, interpretar, organizar, categorizar, ordenar
bem as informações disponíveis, o que demanda capacidade de argumentação e destreza
narrativa (SANTOS, MORTIMER ; SCOTT, 2001; ERDURAN ; JIMÉNEZALEIXANDRE, 2007).
Para Bachelard (2010), a reflexão e a crítica são categorias necessárias para a
construção do conhecimento científico, que se constrói sempre na tensão entre
verificável e inverificável. A tentativa de estabelecer um diálogo constante entre o
esforço teórico e a pesquisa experimental funda a essência dessa tensão e, desta forma, a
essência do trabalho do professor de ciências. Esse sujeito se dispõe a analisar em
conjunto e forma crítica as construções teóricas da ciência. Isso significa assumir uma
atitude política (MORIN, 2004; ALMEIDA, 2010) e é vestígio de que o ensino transita
entre as emergências, desenvolvimentos e efeitos dos modelos de pensamento.
Trabalhar por entre essas tensões significa assumir um caráter dinâmico do
pensamento, ordenar a experiência, pesquisar. Nesse sentido o professor é mais um
doador de tensões e desejos do que de verdades absolutas (LARROSA, 2013).
A experiência é uma região híbrida, simbiótica, tecida dentro do fenômeno do
vivo que deve tender sempre a uma ordenação para camadas superiores da realidade –
ou seja, deve ser ativamente mediada, trabalhada, lapidada – e o professor é esse sujeito
que media. Precisa operar constantemente essa lapidação para dar valor e significado as
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suas aulas, diálogos, demonstrações, modelos e conhecimentos construídos.
Esse sujeito que consegue operar a sua pulsão pelo conhecer está pesquisando
continuamente. A pesquisa não é só uma chave de acesso a um conhecimento mais
complexo ou uma quebra com o conhecimento vulgar. Ela é uma atitude perante o
mundo que permite, o tempo todo, ressignificar e reordenar a realidade. A atitude de
pesquisar é simbiótica com o fazer do professor e precisa ser priorizada e afirmada
como atitude necessária para o pensar bem e meta para a educação no geral, não apenas
a científica.
A experiência como região híbrida e simbiótica inclui vários níveis que
dialogam entre si como os níveis fenomenológico, noológico e conceitual. Estes
equivalem ao mesmo estatuto, a experiência operada no campo noológico tem o mesmo
valor da pesquisa da experiência operada no nível fenomenológico – todos podem ser
pontos de chegada ou de saída para ordenações, construção de modelos, categorização
de conhecimento. Quando o aluno tem alguma inspiração por um questionamento para
formular seu problema está operando uma experiência noológica, das ideias, está
manipulando conceitos e ordenando seu entendimento. Há processamento de
experiência na lapidação dos conceitos; ou seja, há pesquisa.
As experiências dos alunos de pedagogia mostram indícios de como esses
processos podem ser híbridos em sua natureza, partindo de experimentações
fenomenológicas e chegando em lapidações noológicas ou vice-versa. O professor de
ciências, nesse sentido, é um pesquisador, uma vez que constantemente media essas
expressões e procura atribuir significado.
É necessário delinear novamente uma noção importante, que tomei como meta
para o direcionamento desse trabalho no primeiro capítulo: a ideia de pertinente. Edgar
Morin propõe que compreender em sua dinâmica torna-se mais inteligível quando parte
de um “conhecimento pertinente” (MORIN, 2005). De acordo com o autor, torna-se
pertinente aquilo que faz sentido, que pode ser relacionado a algo, tanto em nível
individual como coletivo, em detrimento ao excesso de informações que inundam os
meios de comunicação, redes sociais, espaços escolares e, principalmente, os currículos
de ciências, o que Nicolescu chama de ‘Big Bang disciplinar’ (2000).
Um ensino que parte daquilo que faz sentido significa comprometer-se com o
processamento e reflexão da própria experiência, e essa é uma proposta perigosa porque
é imprevisível. Mas propostas como essa são necessárias para a educação, visto que
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operam “as mesmas quantidades de disciplina e de indisciplina”, “tanto intelectual
quando política, afetiva, amorosa, cognitiva” (LARROSA, 2013).
Uma outra noção que precisa ser delineada é a de pensar bem. Na minha
concepção, as ideias de Jorge Larrosa (2013) são inspiradoras para essa tarefa. Esse
movimento, como uma atitude contínua, deve partir de uma acepção que aceita o perigo
dos desvios. Pensar bem não significa alcançar a maturidade de um pensamento seguro,
que tem definições e convicções sobre as verdades do mundo e torna-se estático. Pelo
contrário, significa exercitar o calor das ideias, o chaleur culturelle, e a sua construção
na temperatura de sua própria destruição (MORIN, 2003).
Acredito que mais do que uma meta, o pensar bem é o modelo para a educação
científica e para aqueles que se dispõem a processar a sua experiência e realizar
conexões de troca. Essa atitude significa estar aberto à emergência do novo; significa
experimentar; significa evidenciar o inverificável; significa operar a dúvida e as tensões;
significa não estar satisfeito. Todas essas são características de um pensamento
adolescente, “ávido de totalidade” (BACHELARD, 2010, p. 123) que pode ser operado
por todos os humanos.
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À guisa de sedução: elementos para uma modelização da experiência

De tudo que foi exposto até aqui, alguns caminhos podem configurar-se em
laboratórios de ideias. Como uma forma de instrumentalizar a noção híbrida e
simbiótica de experiência, ofereço um cenário problematizador de uma aula de biologia
elucidando fatos e possibilidades para o ensino. De forma sequenciada começo a
elucidar alguns problemas comuns em sala de aula e, em seguida, ofereço uma aula
hipotética que poderia ser uma matriz provisória a ser aclimatada por professores de
biologia para licenciandos nessa área. Mais precisamente os que já tiveram um primeiro
contato com a organização da escola, não apenas por meio da regência no estágio
supervisionado, mas durante a sua vida – seja como aluno ou professor. Esse espaço
servirá para refletir um pouco sobre a nossa experiência e projetar práticas docentes
para a educação básica.
É interessante lembrar, no caso do ensino de ciências e biologia, que essas áreas
são como um Calcanhar de Aquiles para muitos alunos e professores. Nem sempre os
conteúdos específicos das ciências vão ser bem recebidos porque existem marcas muito
fortes de um tipo de ensino de ciências que sempre foi muito monótono, apenas
aprende-se fatos, nomenclaturas, fórmulas. Podemos dizer que é reprodutivista, porque
repete, como um mantra, os mesmos fatos, referências bibliográficas e conteúdos dos
manuais consagrados pela área.
De fato, sobretudo na sétima ou oitava série (hoje oitavo e nono ano), onde as
disciplinas de ciências tornam-se mais específicas em matérias distintas na organização
do currículo, a maioria dos alunos vai estar cansada de um ensino de ciências quase que
completamente baseado no uso do livro didático e de aulas expositivas apenas. Mais do
que isso, a especificação dos conteúdos começa a requerer que eles compreendam
processos, e não fatos. Por exemplo, nas aulas de ecologia para o ensino médio, é
natural que o professor precise repetir quase todo o conteúdo dos ciclos
biogeoquímicos, como o ciclo da água, visto no ensino fundamental por que foi
aprendido, decorado e devidamente esquecido pelos alunos – isso é um rastro desse
ensino reprodutivista: os processos não foram priorizados, apenas os fatos.
Então o que fazer nas escolas, como ministrar aulas que recrutem a criatividade
e o interesse quando os alunos estão saturados e os professores também? O uso
constante de suportes como o livro didático, apostilas e fórmulas datadas, repetidas
continuamente sob a justificativa de não haver tempo para produzir material novo. É
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comum perceber que o ano letivo é como uma repetição quase que idêntica do ano
anterior, independente das características da turma.
Com base nesse diagnóstico de experiência alguns problemas podem ser
reordenados tanto quanto a forma de abordagem a ser recruta pelo professor de ensino
de ciências e biologia. O texto a seguir é o núcleo central do que poderia ser uma
sequência didática de um curso de formação de professores de ciências e biologia.

Abordagens metodológicas para o ensino de ciências e biologia 5

Pessoal, boa noite!
Um dos maiores anseios dos licenciandos em biologia, como vocês, é sempre o
que e como fazer. Como construir e compartilhar conhecimentos da área dos fenômenos
do vivo no tempo de sala de aula. Durante as instrumentações para o ensino de biologia,
os fundamentos da prática de ensino, os estágios Supervisionados e disciplinas
pedagógicas na graduação, estudamos perspectivas didáticas e teorias que muitas vezes
diferem da prática de sala de aula. Então, o que fazer? Render-se ao padrão repetitivo,
ou nadar contra a corrente? Como docentes é necessário buscarmos sempre razões para
o otimismo, como argumenta o químico Ilya Prigogine. Escolher nadar contra a corrente
é um caminho que dá trabalho, mas significa, sem sombra de dúvidas, escolher lutar a
boa luta. O que fazer e como fazer são ansiedades que vão surgir como consequências
desse caminho, e na aula de hoje gostaria de problematiza-las.
No Brasil temos documentos oficiais que funcionam como diretrizes, orientando
o currículo disciplinar, que vão organizar metas, objetivos e procedimentos para o
ensino de ciências nos primeiros anos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) e o PCN+, direcionado para o Ensino Médio. Esses dois documentos trabalham
com eixos estruturantes, que funcionam como temas problematizadores, e conseguem
aproximar o conteúdo de ciências da vida do estudante. Isso é um dos pontos na
perspectiva de ensino de ciências e biologia que vamos trabalhar aqui: aproximar o
conteúdo das ciências da vida do estudante. Mais à frente veremos mais sobre isso.

5

O texto a seguir é baseado no Script da aula apresentado por mim como prova didática para o concurso
de professor Adjunto da UFRN, ano de 2014, na área de Didática e Ensino de Ciências Biológicas.

151

Nosso diálogo sobre possibilidades reais para a prática docente vai ter como
itinerário, na aula de hoje, as Abordagens metodológicas para o Ensino de Ciências e
Biologia. Precisamos lembrar que o profissional licenciado em Biologia pode atuar no
Ensino Fundamental, a partir do sexto ano e no Ensino Médio – uma gama muito ampla
de conteúdos e de públicos. Então o que iremos trabalhar aqui são possibilidades reais
para a escola de hoje, como conhecemos. Para isso estruturei algumas propostas.
A primeira delas é o ensino por projetos, ou projetos de ensino: como podemos
desenvolver projetos para o ensino de biologia usando os temas geradores que estão
presentes nos nossos documentos oficiais; a segunda é o estudo do ambiente: uma
abordagem que pode ser trabalhada como etnografia do lugar; a terceira proposta são as
atividades experimentais que podemos trabalhar em sala de aula, transformando-a em
um laboratório. Todos esses três pontos têm a ver com a experiência – são formas de
lapidar melhor a experiência que vocês vão ter em sala de aula com seus alunos, e as
experiências que seus alunos já trazem, seus conhecimentos prévios.
Para começarmos a pensar sobre as possibilidades de como fazer, de como atuar,
de como ensinar Biologia, a primeira coisa que precisamos é tentar traçar um perfil de
qual Biologia vamos querer ensinar. Uma das correntes mais fortes para nossa área, que
liga as diversas subáreas de conhecimento, é a evolução. A partir do século XX a
Biologia se tornou um corpo de conhecimento mais conciso e, como decorrência disso,
a área da genética, da ecologia, da anatomia, da embriologia, da zoologia conseguiram
construir um campo comum de diálogo: a teoria sintética da evolução. Podemos dizer
que a perspectiva evolutiva é o que dá sentido e liga as ciências biológicas, como o
Ernest Mayr argumenta (MAYR, 1998).
O perfil do nosso conhecimento biológico é evolutivo. A biologia que ensinamos
e que pesquisamos, aqui na academia, são fundadas sob essa marca. É bom sublinhar
que evolutivo não significa progressivo. Por exemplo, quando falamos que um
organismo evoluiu ou esta suscetível a evolução, queremos dizer que ele está suscetível
a mudança, independente se ela signifique algo positivo ou algo negativo para o
organismo.
Além do evolutivo, outro perfil muito importante que caracteriza a biologia
contemporânea é o ecológico. Isso pode ser desdobrado em mais duas vertentes de
pensamento. A primeira defende que a biologia tem que ser vista a partir de uma visão
dinâmica. Ou seja, de interação entre seus elementos. Por exemplo, não é possível
pensar em uma comunidade de tartarugas totalmente isolada do ambiente no qual elas
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vivem; assim como não é possível pensar nesse ambiente sem considerar o bioma que o
circunscreve; assim como não é possível pensar no bioma sem pensar na biosfera – nos
ciclos geoquímicos; nas mudanças sazonais; nas teias tróficas – todos esses elementos
estão ligados intimamente. Quando falamos em contexto ecológico estamos falando
nessa necessidade de entender a biologia a partir da dinâmica e da interação.
Um outro sentido que podemos atribuir a esse contexto ecológico para a biologia
é a vertente social, que avalia a nossa interação com o ambiente, amplamente trabalhada
pela educação ambiental. Esse contexto social penetra fortemente o fazer da Biologia,
inclusive nos livros didáticos. A essa religação entre o contexto social, ecológico e a
vida dos sistemas podemos chamar de uma perspectiva transdisciplinar.
Para ilustrar melhor como esses perfis ecológico e evolutivo se expressam,
trouxe dois exemplos de organismos: duas espécies de tentilhões. Os tentilhões são os
pássaros que Charles Darwin analisou o comportamento, a morfologia e os hábitos
alimentares quando realizava seus estudos sobre a seleção natural, em visita às ilhas
Galápagos. Segundo Darwin, esses pássaros que divergem em inúmeras espécies
derivaram de uma só, e cada uma delas acabou se especializando em um nicho. Para
Darwin, a demanda pelos recursos alimentares afunila o processo de seleção, e as
espécies tendem a ocupar esses nichos, algumas mais especializadas que outras,
chegando a desenvolver adaptações incríveis como a utilização de gravetos para retirar
larvas da casca de árvores, ou possuir bicos com alicates, especializados em quebrar
sementes duras.
A ecologia gosta de pensar nessa dinâmica a partir de um dito popular inglês –
Jack of all trades, master of none, que pode ser traduzido para Pau pra toda obra, não é
bom em nada que faz. O que é o pau pra toda obra? É aquele indivíduo que quer fazer
de tudo um pouco. Nessa acepção ecológica, esse indivíduo vai acabar não dominando
nada e fazendo as várias coisas que se dispõe de forma mal feita.
Dentre alguns tipos de tentilhões, podemos dizer que o Tentilhão Vegetariano
(Platyspiza crassirostris) se encaixa nessa descrição (Figura 10).
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Figura 10 - Tentilhão Vegetariano (Platyspiza crassirostris)

O Tentilhão Vegetariano é um bom exemplo de Jack of all trades na natureza. O
que ele faz para sobreviver? Come flores, galhos, ramos, sementes, folhas e alguns
caules mais verdes. Em períodos de estiagem, ele se alimenta de insetos, minhocas,
pequenas larvas. Ou seja, ele é vegetariano por oportunidade.
No entanto esse tentilhão não é altamente especializado. O Tentilhão Vampiro
(Geospiza difficilis septentrionalis), por exemplo, desenvolveu uma habilidade
interessante para se alimentar (Figura 11). Enquanto o vegetariano come de tudo, o
vampiro se alimenta apenas de sangue de outros pássaros. Ele bica os pássaros como se
estivesse tirando algum parasita de suas penas e continua até jorrar sangue, que é o seu
alimento. Podemos dizer que esse indivíduo, altamente especializado no que faz, seria
mais adaptado do que o Tentilhão Vegetariano, Jack of all trades?
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Figura 11 - Tentilhão Vampiro (Geospiza difficilis septentrionalis)

Para dar um pouco mais de consistência a nossa aula é sempre interessante
avaliar outras vertentes de pensamento. Há uma outra vertente ecológica que avalia
exatamente o contrário: o Jack of all trades ou o Pau pra toda obra, é, na
verdade, mestre em tudo que faz – master of them all. Mas como esse ponto de vista
funciona? Podemos imaginar a seguinte situação: esses dois tentilhões, vivendo em um
mesmo ambiente, são submetidos a um distúrbio natural, como por exemplo um surto
de parasitas. Se, por algum acaso, esse surto acometer a família de aves que o tentilhão
vampiro se alimenta, ele automaticamente não terá mais alimento. Ora, por ser tão
especializado ele não tem outra estratégia para se alimentar, o que implica na sua morte.
No outro lado da equação, o tentilhão vegetariano estaria vivo por que ele se
alimenta de vários itens alimentares. Se o distúrbio natural fosse um surto de
cochonilha, por exemplo, ele não teria mais as folhas para se alimentar, mas ainda
contaria com os galhos, os ramos, as flores, as larvas. Enquanto o especialista faz
excepcionalmente bem apenas uma atividade, o generalista consegue sobreviver
variando o seu nicho (Figura 12). Então se acontecer algo que desequilibre o sistema, o
especializado tende a se perder, a entrar em desvantagem muito mais rápido. Está aí
uma chave importante para trabalharmos ao longo desse curso.
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Figura 12 - Estratégias adaptativas que definem como desvantagem e como vantagem, respectivamente, o
comportamento generalista

Dentro do contexto evolutivo das ciências biológicas, podemos dizer que dessas
duas estratégias, a do organismo especializado e a do generalista, a que está mais de
acordo com a lei de seleção natural é a estratégia do generalista, porque é esse
organismo que possui mais capacidade de se adaptar, de se modificar, de comportar o
erro para sobreviver. E o que é adaptável? É um conceito importante para pensar a
biologia e o ensino de biologia. Ser adaptável é conseguir lidar com as mudanças.
Quando as pessoas falam sobre seleção natural se referem comumente ao termo
‘sobrevivência do mais forte’ – não trata-se disso. Seleção natural diz respeito a um
processo de sobrevivência do mais adaptável. É possível ser o mais forte, mas padecer
por um acaso, por um espinho que me perfurou e não pude reter a infecção, por um
parasita que não conheço, por um galho que me cegou. Mas o mais adaptável, aquele
que está na espreita, consegue modificar qual caminho tomar de acordo com a
emergência da situação. Podemos dizer que operar esse tipo de atitude significa operar
por estratégia. Significa então ser malandro, aproveitador, ir pelo caminho mais fácil?
Não.
Se trouxermos esse exemplo para dentro do ensino de biologia, podemos avaliar
que o ensino também é caracterizado por um contexto evolutivo. Por quê? Ele está
sempre melhorando? Não é isso. Ele apresenta essa característica evolutiva porque está
sempre em mudança. Nunca iremos trabalhar com uma turma igual a outra, e dentro da
mesma turma nunca vão haver alunos iguais, com as mesmas aspirações e as mesmas
histórias de vida. A forma como o docente faz as suas escolhas metodológicas; o
contexto que você está vivendo; a forma como a sociedade encara as ciências biológicas
– todas essas variáveis estarão sempre em mudança constante. Seria vantagem para o
professor ser altamente especializado em um tipo de programa apenas, como discutimos
no início da aula, que vai estar sempre repetindo? Para o Tentilhão Vampiro isso não
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pode ser muito vantajoso. A sua especialização o torna muito bom no que faz, mas se
acontecer algo, algum desvio – e sempre acontece – ele não estará preparado para
operar a mudança.
Vamos avaliar um pouco essas proposições. Das duas lógicas que
problematizamos aqui, qual faria mais sentido para o contexto do ensino de biologia que
queremos hoje? A lógica da especialidade, do especialista fechado, que depende de um
programa; ou a lógica do generalista, do estratégico, que consegue se deslocar de acordo
com as emergências?
Ser especialista, como o Tentilhão Vampiro, significa operar por meio de
programas pontuais. Todos nós convivemos com isso em uma parte considerável da
nossa vida, em qualquer nível do ensino – cursos, disciplinas ou aulas que seguem um
caminho programado, à risca, específico: no primeiro bimestre trabalha-se com
classificação de briófitas, no segundo, com seminário sobre temas pré-definidos e
no terceiro listas de exercícios e questões de vestibular. As fórmulas são diversas. No
ensino fundamental uma prática comum entre alguns professores é o ciclo de três
etapas: 1) escrever no quadro; 2) copiar o que foi escrito e; 3) fazer exercícios. O que
começa como uma medida paliativa, por que muitos alunos não possuem o livro
didático, tornou-se comodidade. O currículo das aulas passa a ser a estrutura ipsis
litteris do livro. Isso é operar por programas pontuais.
Não quer dizer que essa é uma forma descartável ou menos válida de ensino –
ela pode ser muito eficiente em alguns casos, e até mesmo necessária. Mas
definitivamente não é suficiente para a gama de conteúdos e métodos que precisamos
ensinar nas aulas de ciências. Como iríamos demonstrar o ciclo da água; as relações de
parasitismo; de simbiose ou a ideia de gene apenas copiando no quadro?
Na minha concepção ser o Jack of all trades, o que escolhe operar por estratégia,
consiste em uma das maiores apostas para quem está trabalhando na docência,
principalmente para vocês, professores em formação. Operar por estratégia é o oposto
de operar por programas fechados. Significa saber caminhar de acordo com as
demandas, trabalhar com o que se tem na mão.
Tomo mais uma vez a própria experiência dos licenciandos no estágio
supervisionado. Esse contato primeiro com a escola causa muitos estranhamentos. Um
dos mais frequentes é a tensão entre as ideias que vocês já têm e as práticas já
consolidadas dos professores tutores. É comum, nessa situação, os estagiários escutarem
que a sua proposta ‘não vai dar certo’. Essa é uma frase que, inclusive, vamos escutar
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muito. Mas por que não ia dar certo operar dessa forma? Porque as propostas que
levamos vão de encontro com os programas já consolidados, e esses não comportam
mudanças.
As estratégias são como nortes, ou Suis, que podemos utilizar de acordo com
a necessidade da turma, e de acordo com o contexto dos alunos. Deste ponto da aula em
diante, gostaria de descrever alguns desses direcionamentos, Nortes, Suis, Lestes e
Oestes que fazem sentido para o ensino de biologia evolutivo, não como uma receita,
mas talvez como inspiração.
O objetivo, portanto, é delinear o panorama da dinâmica e do funcionamento de
algumas abordagens de método para o ensino de biologia. Delinear sempre a partir do
contexto ecológico e evolutivo das ciências biológicas – de que tudo está ligado e
comporta mudanças. Para isso, é necessário ter em mente três eixos de suporte.
Trabalhar por estratégia não significa que o professor vai estar solto, criando a ciência
da cabeça dele. Não é isso. As ciências biológicas são um corpo de conhecimento e
precisamos ter um certo rigor quando vamos trabalhar com ciências.
O primeiro eixo são as recomendações oficiais. Como falei no início da aula, a
educação do nosso país está baseada em documentos oficiais. Esses documentos traçam
direcionamentos interessantes, reflexos de resultados de pesquisas e das modificações
do sistema de ensino. Os documentos que podemos utilizar como norte são: a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB); os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); PCN+, e; as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
O segundo eixo que vai delinear esse panorama parte das pesquisas em ensino de
ciências e biologia. Esse é um eixo muito importante. Normalmente é difícil para quem
está no cotidiano de sala de aula absorver o que está sendo feito nas pesquisas.
Trabalhos como o de El-Hani (SANTOS, JOAQUIM ; EL-HANI, 2012); o de Bizzo
(2004); o de Carvalho (2001), e os de Delizoicov e colaboradores (SCHEID, FERRARI
; DELIZOICOV, 2005; DELIZOICOV, ANGOTTI ; PERNAMBUCO, 2011) sinalizam
algo interessante – a maioria dos professores, independente da área, do tempo de ensino
e do nível de atuação atuam ainda se baseiam em concepção de ciências totalmente
ahistóricas, neutras e apessoais, o que discerne com as tendências e metas que a
pesquisa tem delineado para o ensino de ciências no último século, no mínimo.
É difícil fazer vazar os resultados das pesquisas na escola, mas não é impossível.
Existe uma quantidade enorme de pesquisas em ensino de ciências, com resultados e
proposições muito ricas. A pesquisa em Ensino de Biologia dá o tom das metas para o
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ensino, delineando como as ciências se aproximam do ensino de Biologia. Esse segundo
eixo é importante para delinear as nossas abordagens metodológicas.
O terceiro eixo é um ponto tão importante quanto os outros dois, se não um
pouco mais. Diz respeito a levar em conta a sua experiência prática, a experiência do
seu aluno, e as experiências da comunidade docente para avaliar e traçar as
metodologias de ensino, que muitas vezes diverge dos resultados de pesquisas. A
experiência dos professores que conhecem a dinâmica da escola por dentro é muito rica
para proceder lapidações, sendo necessárias para adaptar melhor os resultados da
pesquisa ou planejamentos prévios. A ideia não é tomar um pelo outro. A pesquisa é
uma experiência também, mas de outra natureza. As duas precisam estar em simbiose.
São esses, portanto, os três eixos que vão nos ajudar a delinear as abordagens
metodológicas: as recomendações oficiais, as pesquisas em Ensino de Biologia e a
reflexão sobre a prática docente experimentada (Figura 13).
Figura 13 - Três eixos para delinear as abordagens metodológicas no ensino de ciências e biologia

Vamos a primeira abordagem metodológica - Estudos do ambiente. Essa
abordagem é uma forma organizada de tecer uma leitura de algum lugar/paisagem. O
objetivo inicial é deslocar o ambiente de aprendizagem para fora da sala de aula,
elegendo possibilidades para avaliar condições ambientais e dinâmicas envolvidas, por
exemplo, o impacto ambiental em um fragmento de floresta, a eutrofização de um lago,
o grande número de pombos em uma cidade, etc. Esse tipo de estratégia não pode ser
delineada pelo professor apenas, necessita de um problema central. É importante tentar
traçar diálogo entre algum problema que tenha efeito sobre a vida dos estudantes e da
comunidade que estão inseridos, como problemas com saneamento básico, por exemplo.
Identificar as características do problema e fazer registros escritos e midiáticos são
muito importantes. Questões norteadoras como ‘Que problemas a falta de saneamento
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pode causar no meu bairro, ou na minha escola?’ ou ‘O que podemos fazer para
melhorar essa situação?’ São interessantes para implicar os alunos na problemática.
Um estudo do ambiente não se faz em um dia, é uma atividade programada, que
vai sendo desencadeada aos poucos, de forma propositiva. Podemos aparentar essa
estratégia com os estudos etnobiológicos. Alguns trabalhos tradicionais da etnobiologia
sempre levam em consideração como as comunidades utilizam os recursos naturais.
Alguns estudos tentam catalogar quais os vegetais existentes, quais os que
desapareceram com o tempo, e para que a comunidade os usa. Esse mapeamento
permite avaliar a natureza do impacto que essa comunidade está exercendo sobre as
espécies animais ou vegetais.
O estudo etnográfico é um delineamento de um espaço que leva em
consideração aspectos políticos, econômicos, sociais e históricos, não apenas os
biológicos. Nesse sentido, a etnografia se assemelha e serve de norte para os estudos do
ambiente, que pode ser uma análise do meu lugar, do meu bairro ou da minha escola. A
questão da água que bebemos nos bebedouros da escola – de onde ela vem e se ela é
realmente limpa - daria um estudo etnográfico muito interessante.
Um outro aspecto a levar em consideração é tentar expandir e dialogar as minhas
experiências durante estratégias como essa. Como posso incluir os moradores da
comunidade no meu estudo? Podemos elaborar propostas que tornem distintas a
responsabilidade individual da coletiva, evidenciando a necessidade de intervenção. Isso
é muito importante por que tira o foco da sala de aula, do livro didático, e de um
conhecimento neutro, que não tem efeito social nenhum, a não ser o de aplicação nas
provas.
Esse tipo de estratégia torna viva a dimensão política do saber – o que eu faço e
o que eu estudo na escola tem uma consequência e um efeito social, não só para mim,
mas para minha comunidade, para minha cidade e, em última instância, para o ambiente
(Figura 14). Não existe uma fórmula de como prosseguir os estudos, mas é sempre
interessante dialogar as características descritas do problema por meio da investigação
com as suas dinâmicas de funcionamento – não faria sentido apenas descrever o que
acontece. A ideia é descrever por que e como acontece.
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Figura 14 - Vegetação da Caatinga e impactos ambientais como cenário para estudo do meio

O desenvolvimento do estudo do ambiente rico em informações sobre o lugar
pode ser organizado, talvez, em portfólios, sites, blogs, pequenos jornais. Esse material
pode ser encaminhado e divulgado para órgãos de interesse de mitigação ou de solução
da problemática. Se fosse na instância de um bairro, utilizando o exemplo do
saneamento, poderíamos incentivar o encaminhamento do material organizado pelos
alunos na forma de reivindicações para a Câmara dos Vereadores. Se fosse na instância
de uma escola poderíamos encaminhar essas reivindicações para a coordenação, a
direção da escola, e assim em diante.
É interessante também utilizar a experiência de cada um com o lugar:
fazer várias leituras dividindo em grupos, cada grupo sendo responsável por um aspecto
diferente daquele ambiente que vai ser analisado, identificar o que está errado, por que
está errado, discutir qual a dinâmica daquilo e com isso chegaremos em conclusões a
partir do diálogo. Esse processo leva tempo, mas gera muitas oportunidades de construir
conhecimento novo, não apenas repetir o que está no livro – isso é parte de um processo
dialógico do ensino, onde a reflexão sobre a sua própria experiência fornece condição
para trabalhar o problema.
Um estudo do ambiente muito interessante é o relatado na pesquisa de Leandro
Belinaso Guimarães e Juliana Evelyn dos Santos, na cidade de Santa Catarina
(GUIMARÃES ; SANTOS, 2009). Eles escolheram como ambiente de estudo um
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parque urbano que há muito tempo estava sendo degradado e subutilizado. No estudo
eles relatam que os moradores tinham medo de passar por esse lugar, apesar de ser
muito bonito. A problematização que eles desenvolveram envolvia reconstruir a
imagem do parque utilizando fotografias e narrativas. Convidaram para fazer passeios e
registrar fotografias a partir da seguinte proposição: ‘Capture em uma foto a imagem
que você tem desse parque’.
Utilizando o registro fotográfico eles pediram que as pessoas dissertassem sobre
o que era aquele espaço para elas. A criação de uma possibilidade de olhar de forma
diferente para esse espaço por si só já foi um grande disparador para as suas narrativas,
fazendo com que o parque vivesse novamente no imaginário dessas pessoas. Podemos
dizer que atividades dessa natureza se caracterizam como educação ambiental, que vai
muito além de recolher lixo, fazer coleta seletiva e plantar mudas.
Como vocês podem perceber, tudo que estamos trabalhando aqui tem a ver com
a nossa experiência com o mundo. A experiência sempre será pessoal, mas podemos
organizá-la para que outras pessoas a repitam. Ela deixa de ser só nossa e passa a ser
uma experiência coletiva, um experimento. É assim que a ciência funciona, é para isso
que servem as leis gerais – para traçar regras de por onde caminhar.
Uma segunda família de abordagens metodológicas utiliza a experiência
individual e coletiva para tirar a tornar o ensino mais processual e problematizado - as
atividades experimentais. Essa estratégia utiliza situações criadas pelo professor e pelos
alunos para traçar questões problemas, a partir das quais será organizado um método de
abordagem para resolvê-las. A atividade experimental é como um caminho organizado
de elaboração e de resolução de problemas que é sempre mediado pelo professor.
Existem diversos conteúdos nas ciências biológicas que são muito abstratos para
serem trabalhados de forma expositiva apenas em sala de aula. Por exemplo, quando
vamos trabalhar com a ideia de DNA é muito difícil para os alunos fazerem a abstração
de uma estrutura orgânica formada por genes, que por sua vez é formada por
nucleotídeos, que a sua estrutura se organiza de forma helicoidal, que é submetida a
processos de tradução e transcrição e assim em diante. Assuntos que requerem esse
nível de abstração são de difícil assimilação tanto para os professores quanto para os
alunos. Alguns estudos (SCHEID, FERRARI ; DELIZOICOV, 2005; SANTOS,
JOAQUIM ; EL-HANI, 2012) mostram que até mesmo livros didáticos apresentam
concepções erradas em relação a esses conteúdos. Utilizamos as atividades
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experimentais, construímos formas de representa-los, de criar modelos, para tentar
diminuir o nível de abstração e manipular melhor os conceitos (Figuras 15, 16 e 17).
Figura 15 - Exemplo de Atividade Experimental utilizando substâncias de densidades diferentes

Figura 16 - Exemplo de Atividade Experimental utilizando modelização (corpo humano)

Figura 17 - Exemplo de Atividade Experimental utilizando modelização (camadas do solo e filtragem da água)
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Mais do que uma tarefa proposta pelo professor a atividade experimental serve
para desencadear um método de investigação sobre um problema, e precisa privilegiar
sempre a relação entre a teoria e a prática. Esse tipo de abordagem exige que o aluno
utilize o raciocínio hipotético dedutivo em conjunto com a sua interpretação das teorias
e as suas impressões cotidianas. É uma relação saudável de tensão entre verificação
empírica e formulação teórica, todas dialogando com o que o aluno já conhecia e havia
experimentado. No lugar de fornecer uma resposta pronta, esse tipo de atividade faz
com que você pense, crie hipóteses e argumente sobre o que você acha que vai
acontecer. Esse pensamento hipotético e crítico é essencial para e na ciência. A
atividade experimental privilegia caminhos diverso, é possível trabalhar uma mesma
pergunta-problema para uma turma inteira e identificar que irão emergir formas
diferentes de atacar o problema.
As atividades experimentais também privilegiam a organização de resultados
obtidos, a comparação e a leitura da linguagem matemática, algo essencial para o ensino
de ciências. É fato que nossa formação matemática ainda é muito precária,
então organizar em números, tabelas, gráficos e tentar dar sentido a esses registros é
uma atividade pedagógica muito importante para o fazer científico. Esses espaços
experimentais feitos em sala de aula são como laboratórios, que os alunos podem o
tempo todo estar negociando sobre os significados do que estão observando, lendo e
formulando – o conhecimento é construído a partir da experiência. O professor funciona
como mediador nesse processo, perguntando, instigando e conduzindo para caminhos
de raciocínio.
Um exemplo muito fértil de atividade experimental foram as desenvolvidas pelo
Instituto de Ecologia e Biodiversidade do Chile. Os pesquisadores desse instituto
criaram um guia, um manual feito a partir do contexto deles - o Guia Metodológico
para Ensino de Ecologia no pátio da escola (ARANGO, CHAVES ; FEINSINGER,
2009), com o objetivo de demonstrar que é possível usar a própria escola como
laboratório vivo. Nesse manual (Figura 18) eles descrevem diversas experiências
pertinentes para o ensino de biologia e ecologia.
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Figura 18 - Guia Metodológico para o ensino de ecologia no pátio da escola

Uma das experiências que acho mais interessante é a desenvolvida para estudar
o solo a partir das preferências de habitat das minhocas (Figura 19). Eles usaram uma
pergunta problematizadora para desencadear a curiosidade dos estudantes: o solo é fofo
porque têm minhocas? Ou têm minhocas porque é fofo? A partir dessa pergunta eles
convidaram os alunos a fazerem pequenos experimentos, amostragens de solo em partes
fofas e em partes pisoteadas no solo; em partes que são ensolaradas e em locais de
sombra, para verificar a frequência média da população de minhocas em cada um desses
ambientes. A ideia era que a partir dos dados os alunos pudessem problematizar
questões como Onde elas preferem morar? Por que elas preferem morar nesses
lugares? Você acha que o resultado que chegamos seria diferente se usássemos outra
forma de pegas as minhocas? Esse tamanho de amostra é ideal? Proceder um caminho
de construção de conhecimento como esse, rigoroso mas nunca rígido, incentiva o aluno
a pensar não só sobre o resultado que ele vai encontrar, mas sobre o processo de
construção desse conhecimento e como ele está implicado na ordem do vivo – conceito
cada vez mais esquecido entre os biólogos.
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Figura 19 - Experiência com minhocas do Guia Metodológico para o Ensino de Ecologia no Pátio da Escola

Todas essas estratégias pontuais podem se tornar pequenas propostas ou grandes
propostas, depende da dimensão que o professor quer dar à elas. Uma ideia para
organizar várias abordagens a partir de um tema gerador, que inclua diversos conteúdos,
é trabalhar por meio de projetos. Essa terceira abordagem metodológica diz respeito a
um trabalho coletivo, articulado, e planejado sempre entre os alunos e professores, ou
seja, é dialógico desde a definirão dos temas. Podemos utilizar, por exemplo,
um estudado ambiente como um projeto, é preciso apenas atribuir direcionamentos e
redimensionar os papeis de cada um. Podemos utilizar atividades experimentais como
partes de um grande projeto para o ensino de Biologia, também. O professor pode usar
temas geradores que agrupem grandes áreas do conhecimento para poder trabalhar e
desdobrar sua aula, seu conteúdo.
Uma das características desse trabalho por projetos é avaliar o tempo e os
recursos para o desenvolvimento das atividades, fazendo uma delimitação clara da
função de cada integrante. Para isso é importante estimular o comprometimento e a
responsabilidade compartilhada entre os alunos para o sucesso do projeto. Esses valores
são muito importantes quando estamos trabalhando com atividades a longo prazo.
Por ser um trabalho que vai levar certo tempo para ser desenvolvido, em média
mais de um bimestre, podemos incentivar os alunos a utilizar diários para registrar o
progresso individual e coletivo do projeto. Ao passo em que as pessoas começam a se
envolver e ver o resultado do seu trabalho, os projetos vão gradualmente sendo
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absorvidos como uma meta da turma. Essa pode ser até mesmo uma ação articulada
com outras disciplinas. Podemos estar trabalhando o tema de interação entre os seres
vivos, ou da qualidade de vida das populações humanas dialogando com o professor de
química e de física, por exemplo. O PCN+ elenca alguns eixos estruturantes que
podemos trabalhar para agrupar nossa problematização, como a diversidade dos seres
vivos; a transmissão da vida; a ética; a manipulação genética; e a origem e evolução da
vida (Figura 20).
Figura 20 - Eixos estruturantes para ciências biológicas - ensino médio - de acordo com o PCN+
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O trabalho que desenvolvi em uma escola na cidade de Campina Grande
chamado ‘No meu bairro tem’ é um exemplo de ensino por projeto. Essa proposta teve
origem e desenvolvimento mestiço. A escola na qual esse projeto foi desenvolvido
foi construída numa região de baixio. Sempre que chovia, acumulava água no terreno
e o muro da escola encharcava até que certa vez acabou por cair, fato que repercutiu
muito na escola inteira. Além desse fato curioso, o bairro da escola tinha muitas
espécies nativas da caatinga. Apesar de parecerem dois aspectos distintos, decidimos
juntar essas duas características para problematizar o projeto. Junto com os alunos
propomos fazer uma caraterização das espécies vegetais que podíamos encontrar no
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entorno da escola, quais eram os seus hábitos e do que elas diferiam das outras na zona
urbana. Junto com essa atividade, tentamos descrever e entendo o ciclo hidrológico do
semiárido, como ele afetava aquelas espécies vegetais e o que proporcionava as
inundações no terreno que derrubaram o muro da escola. Foi um trabalho muito
prazeroso, compartilhado com professores e professoras de química e geografia.
Estudamos a articulação entre noções de ecologia, botânica, topografia, meteorologia e
preservação das espécies. Os alunos se envolveram muito, e os produtos confeccionados
por eles foram apresentados na forma de uma pequena exposição de painéis.
Todos esses exemplos apresentados até aqui não são receitas prontas,
são proposições. São formas que eu encontrei e consegui ordenar a partir da minha
experiência como professor. Certamente vocês vão encontrar outras formas de utilizar
esses recursos para instrumentalizar o ensino, criar as suas próprias estratégias. Para que
o efeito e a repercussão na vida dos estudantes seja real, as estratégias precisam
priorizar a relação do saber e da vida dos sujeitos, precisam fazer sentido e provocar
deslocamentos – essas são estratégias pertinentes.
É preciso nos certificar que a problematização que estamos traçando consiga
implicar os alunos e despertar o interesse. A ideia é quebrar a passividade – não faz
sentido dar continuidade a relação professor transmissor e aluno receptor. Quebramos
essa passividade quando priorizamos os desvios em lugar das propostas prontas. O
ensino de biologia adaptativo tem condições de operar esses desvios, sempre que o
contexto necessitar. Se não compreendermos as Ciências Biológicas como um corpo de
conhecimento totalmente mutável, sempre iremos nos filiar a programas e formas
específicas, especializadas, de dar aula. As estratégias, nessa acepção, mais do que
facilitadoras,

ou ferramentas

definitivas,

são

modos;

caminhos; atitudes

que

promovem a articulação entre o critério ético, prático e estético.
Escolher um desses caminhos de acordo com as metas que tomamos para o
ensino de biologia é de fundamental importância, antes mesmo de nos perguntar sobre
como fazer e como aplicar. Se traçarmos a nossa caminhada em direção ao ensino de
biologia que seja adaptável, ou seja, a um ensino que comporte mudanças, sejam elas
sociais, administrativas, pessoais ou de natureza política, estamos operando a partir de
uma compreensão evolutiva.
Podemos pensar em pontos de desdobramento para as próximas aulas, a partir
desse ponto. O que essas proposições implicam para minha prática docente? Temos que
descartar os programas pontuais, as especialidades? Não necessariamente. Em vários
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momentos precisamos ser muito especializados para trabalhar com rigor alguns
conceitos complexos. Mas na maioria das vezes precisamos ser mais instigadores do
que oráculos. A ideia não é suprimir a especialidade, o Tentilhão Vampiro, mas
transitar entre as possibilidades, como o tentilhão vegetariano (que é vegetariano apenas
no nome).
Figura 21 - Transitar entre especialidades e generalizações - característica da estratégia

O professor que opera por estratégias compreende a necessidade de privilegiar a
crítica e a reflexão em sala de aula e pode transformá-la em um laboratório de ideias.
Essas propostas são híbridas, construídas a partir da experiência viva, compartilhada
entre o docente e seus alunos. Se aceitarmos essa acepção, se aceitarmos lutar a boa
luta, o professor torna-se muito mais um doador de desejos e de tensões (LARROSA,
2013) do que o detentor de uma verdade absoluta.
Isso é ser adaptativo.
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ANEXO 1

Modelo do projeto de investigação realizado com os alunos do curso de pedagogia
da UFRN nas disciplinas de Ensino de Ciências I e II nos semestres de 2013.2,
2014.1 e 2014.2.

Planejamento de Intervenção Didática

Ensino por Investigação

FENÔMENO ESCOLHIDO: FENÔMENO AQUI

Nome: Nome aqui

Organizando uma Investigação

Curiosidade inicial: O que te chamou a atenção?
Descreva com detalhes a sua curiosidade e por quê ela te chamou a atenção.

Formulando a pergunta:


Formule, no mínimo, duas perguntas problemas.

O que mais deixou você curioso sobre o fenômeno?

Construindo as Hipóteses


Por que você acha que o fenômeno aconteceu dessa forma? E se fosse em outras
condições, o que você acha que aconteceria?

Descreva com detalhes as suas primeiras impressões. Como você sempre achou que esse
fenômeno ocorria? E hoje, com você descreve o seu funcionamento? Se quiser use o modelo
de estrutura causal 'SE...' e 'ENTÃO...'.

Testando suas Hipóteses: A construção do experimento


Precisamos testar a consistência das nossas hipóteses de forma a negá-las ou confirmálas, mas para isso precisamos ter subsídios para responder nossas perguntas
problemas. Em muitos casos uma experiência é a opção mais adequada.

Formule uma forma de testar suas hipóteses de forma criativa, simples e que possa ser
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replicada. Lembre-se das experiências que já vimos em sala de aula e lembre-se que os seus
sentidos são ótimas ferramentas de comparação.
Lembre-se, também, que muitas vezes precisamos atribuir valores (medir, pesar) para
comparar resultados.

Construindo, organizando e analisando os dados


O que você percebeu com a sua experiência?

A experiência nos proporciona novas formas de pensar sobre o fenômeno, principalmente
quando tentamos o isolar e analisar apenas alguns aspectos. Por exemplo, apenas a
temperatura, ou apenas a velocidade.
Anote as informações relevantes para responder a sua pergunta problema durante a
experiência em vários momentos e nas situações distintas que você planejou - Esses serão
os seus dados (Que podem ser quantitativos ou Qualitativos).
Esteja atento tanto para as características que você esperava acontecer como para aquelas
que você não esperava. Anote sempre os resultados. Lembre-se que a ciência é construída
de várias formas, até no erro.
Organize os dados e analise-os: Faça comparações, conecte ideias, e releia suas hipóteses.

Concluindo a investigação - Suas hipóteses foram aceitas ou
rejeitadas?


Na ciência, em ambos os casos, o conhecimento construído é válido.

"Por que meu fenômeno funciona assim?". Essa foi a pergunta que te motivou a criar
hipóteses. E agora, frente aos dados, essa hipótese se mantém? Você a confirma ou a
rejeita? O que mais você pode acrescentar ao conhecimento que estamos construindo
sobre o fenômeno.
Conclua sua investigação e construa suas notas finais.

Conhecimento científico construído


É provável que o que você pesquisou já tenha sido descrito na literatura científica.

Pesquise em livros, revistas ou referências de confiança (precisa ser referenciado) como a
ciência descreve o fenômeno que você estudou e descreva detalhadamente:



Suas características;

Quais outros fenômenos estão acontecendo ao mesmo tempo.

Referencias


Descreve as referências que você utilizou para fundamentar a sua investigação e o seu
planejamento.

