
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGEd 

 

 

 

 VALMIR HENRIQUE DE ARAÚJO  

 

 

 

PROTOTEXTO, NARRATIVA POÉTICA DA CIÊNCIA: 

UMA ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E  

RELIGAÇÃO DE SABERES NO ENSINO DE FÍSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2009 



VALMIR HENRIQUE DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

PROTOTEXTO, NARRATIVA POÉTICA DA CIÊNCIA: 

UMA ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E  

RELIGAÇÃO DE SABERES NO ENSINO DE FÍSICA. 

 

 

 

     Texto apresentado como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de doutor em educação na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Maria da Conceição Xavier 

de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2009 



VALMIR HENRIQUE DE ARAÚJO 

 

PROTOTEXTO, NARRATIVA POÉTICA DA CIÊNCIA: 

UMA ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E  

RELIGAÇÃO DE SABERES NO ENSINO DE FÍSICA. 

 

Texto apresentado ao Curso de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como pré-requisito para a obtenção do título de Doutor em Educação.  

 

Aprovado em:  12 / 03 / 2009 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Orientadora:  Profª. Drª
.
 Maria da Conceição Xavier de Almeida (UFRN) 

  

______________________________________________________________ 

Prof
a.
 Dr

a.
 Jacira Cristina Batista de Freitas (UFBA) 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Olival Freire Júnior (UFBA) 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Garcia Vivas Miranda (UFBA) - SUPLENTE 

 

______________________________________________________________ 

Prof
a.
 Dr

a.
 Wani Pereira (UFRN) 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. André Ferrer (UFRN) 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Iran de Abreu (UFRN) - SUPLENTE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos operadores-narradores de um novo mundo, dentre eles os estudantes 

do CEFET-Vitória da Conquista/BA e os meus orientandos da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, que contribuíram e contribuem para a emergência das Narrativas Poéticas 

da Ciência tanto em nossos encontros presenciais quanto nas vazantes e enchente da 

infomaré. Dentre essas pessoas incluo meus filhos, Naã Gualez e Valana Gualuz que, 

juntamente com meus amigos, surpreendem-me em suas trajetórias de vida, exemplos que 

dialogicamente me orientam e me educam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Não criei personagens. Tudo o que escrevo é 

autobiográfico. Porém, não expresso minhas emoções 

diretamente, mas por meio de fábulas e símbolos. Nunca 

fiz confissões. Mas cada página que escrevi teve origem 

em minha emoção. 

    Jorge Luís Borges 

 

 

 Se alguém buscar alento para suas ideias aqui, decerto 

ainda encontrará a áurea morna de uma presença. Não 

fosse o horizonte lugar ideal de encontro onde essa textura 

marcou com seu autor – e por isso se lançou de corpo e 

alma em assunção – estaria ela agora trancafiada no quarto 

de sua própria residência, tal o filósofo, sussurrando 

alotrias pelos cantos, tangendo mosquitos de neutrinos, 

tiritando os dentes assustada com as possíveis visitas das 

sombras livres e densas da censura acadêmica. 
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RESUMO 

 

 

Nesta tese apresento a noção de prototexto e a fundamento como um sistema complexo 

enquanto estratégia de construção de conhecimento e religação de saberes no ensino de física. 

Prototexto é uma narrativa poética da ciência, proposta e utilizada inicialmente como 

instrumento de aprendizagem criativa para estudantes do ensino técnico e médio, do CEFET-

Vitória da Conquista-BA, no período de 1997-2004. Concebida a partir de 2001 como uma 

estratégia de construção de conhecimento, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, a noção de prototexto configura um complemento à operacionalidade matemática. A 

proposta de uma narrativa poética da ciência supõe que o estudante, aprendiz de ciência, 

passe a organizar os seus conhecimentos em uma matriz literária complexa. Esta matriz 

procura fazer conviver tanto os aspectos do formalismo matemático quanto a discursividade 

da ciência necessários para a formação de um aprendizado que almeje aos múltiplos aspectos 

do conhecimento, dispersos em disciplinas, a partir de um tema da física. Tal proposta emerge 

das minhas práticas em sala de aula e reflexões acerca do ensino de física com ênfase 

matemática, na maioria das escolas, limitando o ensino a um padrão de ordem com a ausência 

de erro. São operações do prototexto: a linguagem poética, estratégia de construção do 

conhecimento, inacabamento da argumentação e a inclusão do aprendiz de ciência como 

sujeito implicado na construção do conhecimento. Na fundamentação teórica assumo a 

proposição de Edgar Morin do método como estratégia, o princípio da complementaridade de 

Niels Bohr em conceber categorias excludentes como face de um mesmo fenômeno e a 

concepção de tempo criativo de Ilya Prigogine que enuncia a aliança entre a natureza e o 

homem que a descreve.  

 

 

Palavras-Chave: Ensino de Física. Narrativa poética. Estratégia. Complexidade. Caos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this thesis I present the prototexto notion and to I base as a complex system while strategy 

of knowledge construction and reconexion of you know in physics teaching. Prototexto is a 

poetic narrative of the science, proposal and used initially as "instrument of creative" learning  

for students apprentice of science of the medium and technical teaching of the Vitória da 

Conquista's CEFET-BA, in the period of 1997-2004. Later become pregnant as a strategy of 

knowledge construction, in the Universidade Estadual da Bahia - UESB, the prototexto notion 

configures a complement to the mathematical formulation. The proposal of a poetic narrative 

of the science is that the apprentice of science starts to organize in an aesthetic-literary way 

your knowledge, dispersed in disciplines, starting from a theme of the physics. The prototexto 

emerges of my reflections concerning the classic science, identified for Edgar Morin as tends 

a thought excessively numeric, and that it has been reproduced in physics teaching, in most of 

the schools, limiting him/it to an order pattern with the mistake absence. They are operations 

of the prototexto: the poetic language, the pedagogic stamp, the unfinished of the argument, 

the system character and the apprentice's of science inclusion as subject implicated in the 

construction of the knowledge. the theoretical foundations are based Morin's proposition of 

the method as strategy, the beginning of the complementarity of Niels Bohr in conceiving 

excluding categories as face of a same phenomenon and the conception of creative time of 

Ilya Prigogine that enunciates the alliance among the nature and the man that it describes her. 

 

 

Words-key: Teaching of Physics. Poetic narrative. Complexity. Chaos. Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

En esta tesis yo presento la noción del prototexto y a mí basa como un sistema complejo 

mientras la estrategia de construcción de conocimiento y reconexion de usted sabe en la 

enseñanza de las físicas. Prototexto es una narrativa poética de la ciencia, propuesta y usó 

inicialmente como "el instrumento de creador" aprendiendo para los estudiantes ponga de 

aprendiz de ciencia del enseñar elemento y técnico del el CEFET de Vitória da Conquista-BA, 

en el periodo de 1997-2004. Después póngase embarazada como una estrategia de 

construcción de conocimiento, en el Universidade Estadual do Sudoeste daBahia - UESB, la 

noción del prototexto configura un complemento a la formulación matemática. La propuesta 

de una narrativa poética de la ciencia es que el aprendiz de la ciencia de salidas organice de 

una manera estético-literaria su conocimiento, dispersado en las disciplinas, mientras 

empezando de un tema de las físicas. El prototexto surge de mis reflexiones acerca de la 

ciencia clásica, identificó para Edgar Morin como cuida un pensamiento excesivamente 

numérico, y que se ha reproducido el físicas enseñando, en la mayoría de las escuelas, 

limitando el enseñanza a un modelo del orden con la ausencia de error. Ellos son 

funcionamientos del prototexto: el idioma poético, la estampa pedagógica, el inacabado del 

argumento, el carácter del sistema y el la inclusión de el aprendiz de la ciencia como asunto 

implicado en la construcción del conocimiento. las fundaciones teóricas son la proposición de 

Morin basado del método como la estrategia, el principio del complementariedad de Niels 

Bohr el excluyendo concibiendo las categorías como la cara de un mismo fenómeno y la 

concepción de tiempo creativo de Ilya Prigogine eso enuncia la alianza entre la naturaleza y el 

hombre que la describe. 

 

 
Palabras-importante: Enseñando de Físicas. La narrativa poética. La complejidad. Los caoses. 

La estrategia. 
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CCAAMMIINNHHOOSS  PPOOSSSSÍÍVVEEIISS  AA  SSEERREEMM  CCAAMMIINNHHAADDOOSS  

 

 

 

Criar um interesse vital pela pesquisa desinteressada não é o  

primeiro dever do educador, em qualquer estágio de formação 

Gaston Bachelard 

 

 

O real não está na saída nem na chegada; ele se dispõe para a 

gente é no meio da travessia. 

João Guimarães Rosa 

 

 

Labirinto 

Não haverá nunca uma porta.  

Estás dentro e o alcácer abarca o universo 

E não tem anverso nem reverso 

Nem externo muro nem secreto centro. 

Não esperes que o rigor de teu caminho 

Que teimosamente se bifurca em outro, 

Que obstinadamente se bifurca em outro, 

Tenha fim. É de ferro teu destino 

Como teu juiz. Não aguardes a investida 

Do touro que é um homem e cuja estranha 

Forma plural dá horror à manha 

De interminárvel pedra entretecida. 

Jorge Luis Borges 
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CCAAMMIINNHHOOSS  PPOOSSSSÍÍVVEEIISS  AA  SSEERREEMM  CCAAMMIINNHHAADDOOSS 

 

 

Guimarães Rosa, Gaston Bachelard e Jorge Luis Borges ilustram muito bem o modo 

de enfrentar a realidade complexa na educação: o encantamento com a „pesquisa 

desinteressada‟ conduzida por uma estratégia poética que é definida com bifurcações ao longo 

do caminho por um sujeito implicado nessa caminhada.  

A complexidade é uma concepção de mundo na qual fundamento a narrativa poética 

como linguagem no processo criativo de narração/descrição do conhecimento científico no 

ensino de física. Com a concepção de prototexto a pretensão é mostrar os caminhos 

percorridos por um aprendiz na tentativa de elaborar uma narrativa poética da ciência, 

enquanto estratégia de construção de conhecimento no ensino de física. Estratégia esta que 

exercita a consciência da interdependência do ser humano com a natureza e o mundo 

construído por ele e construtor dele. Com esta perspectiva, não faz sentido a fratura dos 

saberes em compartimentos estanques produzindo uma concepção de mundo fragmentada, 

com partes incomunicáveis, na qual a separação das linguagens e a exclusão do sujeito são 

algumas das conseqüências no modo de operar das ciências modernas. Com isso quero indicar 

aqui a indissociação entre caminho, caminhar e caminhante que é o tema central dessa tese. 

Prototexto é uma narrativa poética da ciência que opera como estratégia de 

construção de conhecimento e religação de saberes no ensino de física, um texto literário com 

temática científica de caráter complexo, inacabado, com linguagem poética e escrito pelo 

aprendiz de ciência para compor gradativamente seu conhecimento. O texto literário, como 

uma matriz complexa, procura fazer conviver tanto os aspectos do formalismo matemático 

quanto a discursividade da ciência que envolve os conceitos, a história, a filosofia e as 

possíveis etapas cognitivas-emocionais e dramas da aprendizagem do aprendiz necessários 

para a formação de um aprendizado que almeje aos múltiplos aspectos do conhecimento, 

dispersos em disciplinas, a partir de um tema da física. Tal proposta emerge das minhas 

práticas em sala de aula e reflexões acerca do ensino de física com ênfase matemática, na 

maioria das escolas, limitando o ensino a um padrão de ordem com a ausência de erro. 

Desse modo a tese não pretende descrever experiências controladas como parte de 

prova da estratégia desenvolvida nem mostrar uma metodologia eficaz para resolver de uma 

só vez um tema. Apenas descreve e narra como foi criada e aplicada uma estratégia no ensino 

de física, cuja eficiência está na abordagem literária e fazer entrever a possibilidade de 

continuar a desenvolvê-la. Como resultado da etapa empírica em sala de aula, são registrados 
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os trabalhos O mundo nos olhos da criança (ARAÚJO, 2001b) e Experiência de uma 

pedagogia da expressão (ARAÚJO, 2003b) . 

O horizonte da tese é o de reconciliação entre “as duas culturas” discutidas por Charles 

Percy Snow (1995), a cultura científica e a cultura das humanidades. A primeira aqui 

representada pela física com a linguagem precisa da matemática e a razão instrumental como 

diretriz e a segunda representada pela literatura com a linguagem multifacetada. Ambas 

guiadas pela imaginação criativa. Procurarei indicar a que tipo de saber leva uma e outra 

linguagem, e propor a composição do conhecimento proporcionado por estas duas linguagens 

em complementaridade. O prototexto acontece como uma noção pertinente às transformações 

percebidas no mundo, na vida, na ciência e nos textos relacionados a estes nas dinâmicas do 

vir a ser. Insere-se na concepção de que vivemos no mundo e na natureza indissociados, num 

processo em constante transformação. Como parte dos processos vitais criativos da natureza, 

o prototexto procura descrever e é descrito nessa e com essa dinâmica, aproximando, 

complementarmente ciência e literatura, nos quais o caráter poético de construção estética de 

narrativa alia-se à ciência como razão explicativa quantificada. A nossa participação no 

mundo, então, é enquanto construtores de mundos a partir de nossos processos cognitivos, 

sujeitos como parte hologramática da criatividade da natureza em todas as suas dimensões.  

A fundamentação teórica da aproximação entre física e literatura (ARAÚJO, 2008a) 

tem a proposição de Edgar Morin (1998) do método como estratégia, o princípio da 

complementaridade de Niels Bohr (2000) em conceber categorias excludentes como face de 

um mesmo fenômeno e a concepção de tempo de Ilya Prigogine (1991) que enuncia a aliança 

entre a natureza e o homem que a descreve.  

O foco da tese deverá se centrar no prototexto no qual o aprendiz de ciência pode se 

declarar autor do discurso na construção do conhecimento em comunhão com o mundo. Com 

esse cuidado é que procurarei dar ao texto da tese o máximo de coerência e encadeamento, 

posto que serei tentado a seguir muitos caminhos nas bifurcações a cada reflexão realizada, 

considerando que a matemática e a literatura são empreendimentos demasiadamente vastos do 

ponto de vista teórico e histórico para se contemplar todas as suas nuances.  

Após esta introdução, listo as partes constituintes da tese. 

Com NARRATIVA DE UMA PAIXÃO: EXPERIÊNCIA NO ENSINO DA 

FÍSICA, primeiro indico as bases em que se assenta esta tese com escritura subjetivada, a 

propositalidade do sujeito implicado no conhecimento ser explicitado com o verbo na 

primeira pessoa. Em seguida narro a minha experiência no desenvolvimento de uma prática 

pedagógica criativa com vistas a uma transformação nesse ensino. Tal experiência, iniciada 
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em 1997 no CEFET/BA e continuada na UESB, teve como marco a problematização do 

ensino de física com ênfase no aspecto matemático, presente na maioria das escolas (PCN: 

BRASIL, 1999). 

O prototexto emerge paulatinamente a partir de minhas reflexões acerca do que Morin 

(1998, p. 120, 188-189) denominou de pensamento excessivamente quantificador da ciência 

clássica. Procuro explicar a nomeação do termo prototexto ao me valer dos exemplos de 

David Bohm, Edgar Morin e Humberto Maturana quando eles elaboram os conceitos que 

norteiam seus trabalhos, respectivamente ordem implícita, complexidade e autopoiese para 

situar a necessidade da criação de um termo próprio para expressar uma idéia nova. 

Em CONCEPÇÕES DA NATUREZA: QUANTIFICAÇÃO E NARRATIVA, 

confronto de forma panorâmica alguns autores acerca do caráter operacional no ensino de 

física – presente na maioria das escolas –, e discuto as relações entre educação, literatura e 

pensamento complexo.  

Em AASS  VVEESSTTEESS  CCOOMMPPLLEEXXAASS  DDAA  PPRROOTTOOTTEEXXTTUURRAA, argumento no sentido de 

esclarecer que o prototexto é ainda uma idéia em formação, mas que assegura o eixo de um 

trabalho científico, cujos traços que já emergiram são inacabamento de argumentação, 

linguagem poética, inclusão do sujeito no conhecimento e estratégia de construção do 

conhecimento a qual admite a narrativa poética um sistema complexo relacionado aos 

princípios da complexidade de Morin, aos modelos da complexidade do caos determinístico 

(FERRARA, 1995, 2001, 2002, 2005), das estruturas dissipativas (PRIGOGINE, 1988, 1991, 

1992, 1996a,b, 1997, 2001a,b, 2002a,b,c) e da auto-organização à partir do ruído (ATLAN, 

1994, p. 55, 2001, p.183-188, 2002, p. 159-190). Como ilustração da estratégia que redundou 

em um prototexto apresento, na forma literária de conto, Os corpos caem num dia de sol. 

No capítulo A PAIXÃO DAS NARRATIVAS: UMA MOVEDIÇA AVENTURA 

DE SONHOS, elejo como fundamento de aproximação entre as „duas culturas‟ a concepção 

de tempo de Prigogine (1988, 1991, 1996a,b, 2002,a,b,c). Esta concepção trata da aliança do 

homem com a natureza a partir da teoria das estruturas dissipativas, em que os fenômenos da 

natureza têm historicidade desde o microcosmo. Com base nessta historicidade discuto acerca 

de uma ciência poética e reflito acerca da elisão de Prigogine de que o mundo é um romance. 

 Por fim, concluo a tese com UMA JANELA PARA O INACABADO, texto com o 

inacabamento próprio da renovação da ciência, mas nem por isso deixa de ser concluído em 

seu propósito de parcialidade. 

É essa a aventura do prototexto: uma estratégia como método da complexidade com 

pretensões de contribuir para a educação científica do século XXI.  
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NNAARRRRAATTIIVVAA  DDEE  UUMMAA  PPAAIIXXÃÃOO::  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNOO  EENNSSIINNOO  DDEE  FFÍÍSSIICCAA..  

 

 

  

É preciso começar a perder a memória, mesmo que a das pequenas 

coisas, para percebermos que é a memória que faz nossa vida. Vida 

sem memória não é vida (...) Nossa memória é nossa coerência, nossa 

razão, nosso sentimento, até mesmo nossa ação. Sem ela, (...) Só 

posso esperar pela amnésia final, a que pode apagar toda uma vida, 

como fez com a de minha mãe (...). 

Luís Buñel. 

 

 

Vou tentar, neste livro, descrever para pessoas que não são cientistas, 

como um cientista vê a condição humana. Em parte, estarei 

descrevendo como é a ciência por dentro. Em parte, estarei me 

debatendo com os problemas éticos de guerra e paz, liberdade e 

responsabilidade, esperança e desespero, no momento em que são  

afetados pela ciência. Esses são os detalhes de uma imagem, que deve 

ser vista com um todo para ser entendida. Não me faz sentido separar 

a ciência da tecnologia, a tecnologia da ética, ou a ética da religião. 

Freeman Dyson 

 

 

Escrevi este livro em forma literária, com base em histórias reais das 

quais participei ou que foram contadas por pessoas que as viveram.  

Äsne Seierstad - O livreiro de Cabul 
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AANNTTEESS  DDEE  CCOOMMEEÇÇAARR 

 

 

Antes de começar é preciso tratar de dois aspectos do texto dessa tese: a narrativa em 

primeira pessoa e a aparente linearidade dos fatos narrados. 

Apresso-me em justificar o porquê da subjetividade nessa tese, investida do sujeito 

implicado no conhecimento com uma narrativa poética da ciência em primeira pessoa para 

reforçar a expressão de uma ciência encarnada. Enquanto um dos critérios da ciência clássica 

é a defesa do princípio da objetividade, certificado pela exclusão do sujeito, Morin (1999, p. 

30-31) sugere a reintegração do sujeito no processo de construção do conhecimento  como 

parte fundamental do pensamento complexo.  

Tenho consciência de que ao defender uma tese por meio de uma narrativa, em parte 

autobiográfica, vou de encontro aos preceitos da objetividade científica ainda em voga tanto 

para as ciências duras quanto para as sociais que as imitam o método (ARAÚJO, 2008a). Ao 

propor uma narrativa construída pelo aprendiz de ciência isso implica em caminhar na 

contramão da morte da noção de sujeito da história (ARAÚJO, 2008b; DELEUZE, 1992, p. 

105-147; MORIN, 1996, p. 45-58; FOUCAULT, 2000). Mas tal discussão não será aqui 

efetivada. Digo apenas que o sujeito realiza processos de subjetivação e modos de existência 

estético (DELEUZE, 1992, p. 141-146), além do que acredito, como Heinz von Foerster 

(apud GLASERSFELD, 1996, p. 115), que a objetividade com a exclusão do sujeito é a ilusão 

de crer que as observações possam ser feitas sem um observador. E mais, que o sujeito do 

conhecimento possa ser excluído do texto que testemunha a sua aliança com a natureza. 

A história do prototexto, narrativa poética da ciência – enquanto experiência no 

ensino de física – tem relação com o projeto de não reproduzir a educação que herdei. Inicia-

se com minha estréia como professor do Centro de Educação Federal Tecnológica –

CEFET/BA, na sede, em Salvador, a partir de dezembro de 1996. Mais efetivamente em 

fevereiro de 1997 na Unidade de Ensino Descentralizada de Vitória da Conquista-BA. Essa 

narrativa como parte da memória de uma experiência educativa, trata do processo de criação 

do prototexto para além de uma obrigação profissional. Dá lugar a uma paixão que vislumbra 

o ideal de um mundo melhor. Por isso a tese procura redesenhar uma trajetória do prototexto, 

o desenvolvimento de uma estratégia de construção do conhecimento, em que o foco é uma 

compreensão do universo a partir do reencantamento da natureza como parte da história dos 

aprendizes de ciência, dentre os quais também me incluo (ARAÚJO, 2008b).  



17 

 

Entretanto, à medida que essa paixão como vetor aponta para o reencantamento da 

natureza e conduz a narrativa, faz parecer que os eventos aconteceram de forma linear e 

segundo um plano muito bem definido desde o início. Essa aparente linearidade é um estilo de 

escrita que prima pela clareza, um procedimento comum de quem trata de uma história: o 

encadeamento linear e causal, que desemboca em um fim exato a ser atingido. Nada mais 

enganoso. Apesar da narrativa da paixão dar a impressão dessa linearidade – por colocar em 

seqüência os eventos ocorridos com datas crescentes desde 1996 –, a história se deu por muito 

tempo sem um propósito de projeto, e muito menos de chegar ao estágio em que chegou. 

Ainda quando em um determinado momento assumiu um corpo de projeto não havia a 

pretensão nem o vislumbre de algo maior, de um método com a dimensão que hoje possui. 

Havia, certamente, o desejo de procurar entender o próprio desenho de um instrumento de 

ensino-aprendizagem por meio de uma construção literária que ainda se esboçava, em 

confronto com toda a tradição racional-matemática em que fui educado. Posso ainda dizer que 

vez por outra fui sobressaltado com esse confronto na construção dos argumentos dessa tese. 

Pela sabedoria expressa na linguagem comum diria que foi uma sorte o prototexto 

chegar até aqui. De uma forma acadêmica, contextualizada e referenciada nos interlocutores 

desse trabalho, diria que o prototexto é uma estrutura dissipativa, uma emergência no sentido 

de algo novo, decorrente de múltiplas flutuações e bifurcações que o fizeram tornar-se uma 

realização, mesmo que ainda passe a ser um novo texto a cada leitura.  

Confesso que esse último parágrafo pode soar hermético, esotérico. Mas terei um 

espaço-tempo nas páginas seguintes para esclarecer tais afirmações.  

  

  

EEQQUUAAÇÇÃÃOO  EE  PPAALLAAVVRRAA 

  

  

A minha estréia no ensino de física esteve circunstanciada em eventos educacionais 

que, possivelmente, confluíram para a proposição de uma nova forma de abordar a educação.  

O primeiro evento foi a morte de Paulo Freire. Era 2 de maio de 1997 e estendíamos varais de 

cordão e painéis com textos de Paulo Freire e sobre ele. Nossa homenagem ao educador, 

minha e dos estudantes, teria passado despercebida nessa memória, se a coordenadora 

pedagógica não tivesse travado comigo o diálogo “O que é isso? / Homenagem que estamos 

prestando a Paulo Freire... / Homenagem, por quê? / Ele faleceu. É o mínimo que podemos 

fazer. Lembrar um pouquinho do que ele fez – enfatizei. / Mas ele não foi assim... tão 
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importante! Só alguns poucos que fizeram o curso de Pedagogia é que conhece ele”. Como só 

a uns poucos de Pedagogia, se até eu de Física havia lido alguns de seus livros, mesmo que 

não o tenha colocado como referência nessa pesquisa A morte de Paulo não me atingiu tanto 

quanto esse comentário. A morte é parte dos encadeamentos irreversíveis da existência, 

mesmo que evitemos tratar dela. Tratar da morte de Paulo Freire remete à lembrança de 

Morin (1996, p. 277): “Hegel dizia que o verdadeiro pensamento é o pensamento que enfrenta 

a morte, que olha de frente a morte. O verdadeiro pensamento é o que olha de frente, enfrenta 

a desordem e a incerteza”. O esquecimento e a depreciação é também morte, enquanto que a 

memória eterniza o homem pelos seus feitos.  

As palavras da coordenadora era apenas uma das facetas do que eu iria enfrentar nos 

próximos sete anos como educador não contumaz no ensino médio. Contudo, os sentimentos 

têm seus próprios caminhos. Tanto é que não sinto Paulo Freire morto, posto que ainda vive 

em mim um breve encontro que tive com ele em Recife, na Faculdade de Artes da UFPE, e 

discutiu comigo uma fábula que eu escrevera baseado na “pedagogia” dele: O Reino Roído. 

Os outros eventos que contextualizaram a construção da prática pedagógica em 

desenvolvimento foram as leituras de As Leis de Diretrizes e Bases da Educação-LDB, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs, editados em 1999, as Jornadas temáticas de Edgar 

Morin (2001) lançadas na França em 1997. Nessa época, eu refletia acerca de um outro modo 

de elaborar o conhecimento no ensino de física que não fosse apenas o de manipular 

equações, inserir tabelas, excluir os dados que flutuavam na curva plotada e termos de 

considerar como estritamente verdadeiro o fenômeno traçado na curva ajustada manualmente 

com uma régua francesa ou em um tímido programa de computador (ARAÚJO, 2008a). Tinha 

em conta que essa etapa de operacionalidade matemática é de fundamental importância para a 

geração do conhecimento, já que por meio dela chegamos a uma equação pertinente ao 

fenômeno estudado e que, quase sempre, extrapolamos como sendo uma lei da natureza e não 

o aspecto de um fenômeno particular. Apesar de estar acostumado com essa ênfase 

matemática no ensino como verdade a ser seguida, ansiava por uma prática pedagógica que 

não se esgotasse em confirmar o previsto, mas contemplasse a complexidade do 

conhecimento e do ser humano (ARAÚJO, 2008b).  

Remonto a origem da transformação desse anseio em um projeto de uma narrativa 

poética da ciência à duas instâncias, uma institucional e a outra pessoal (ARAÚJO, 2008a). A 

instância de foro pessoal refere-se a um período bem mais remoto: à infância, quando meu pai 

contava histórias de cordel durante os apagões de energia elétrica na Avenida Norte no 

Recife, na década de 60 e minha mãe narrava suas experiências proféticas em sonhos ou 
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diurnamente de antecipação do futuro. Desses clarões espirituais e cordelistas nas noites 

escuras, sob a copa das mangueiras, implantou-se em mim a idéia de que tudo tem uma 

história. E mais, as histórias que ouvia como brincadeira - mas já incorporava como real na 

imaginação - eram reconstruídas com algumas mudanças a cada vez que eram contadas, 

fazendo valer a máxima popular Quem conta um conto, aumenta um ponto. A instância 

institucional refere-se à minha participação no XII Simpósio Nacional de Ensino de Física, no 

período de 27 a 31 de jan /1997, realizado no Instituto de Ciências Exatas da Universidade 

Federal de Minas Gerais-UFMG-Belo Horizonte. Nesse Congresso dois eventos merecem 

destaque: os cursos de Leitura em Ciência para Crianças e O Ensino de Ciências na 

Educação Infantil e a palestra do físico Ernest Hamburguer. 

A palestra do Professor Hamburger acontecia em um auditório imenso e o público 

parecia sonolento por estar um tempo chuvoso e ter sido logo após o almoço. Eu tentava ao 

máximo prestar atenção, vencer a sonolência estimulada pelo mormaço e umidade do ar. Algo 

que o Doutor Hamburger disse me levou a pensar em corrente elétrica e de imediato comecei 

a escrever uma história, enlevado pelos cursos Infantis do qual participava. Dei nome à 

história de A palavra (ARAÚJO, 2005a). Este conto trata do fenômeno corrente elétrica 

contada pela personagem que aprende com o pai uma ciência em meio à vida e a reconta ao 

filho. Apresentei esse esboço de conto nesses cursos e percebi nele que havia um germe 

daquilo que eu gostaria de ter feito antes, enquanto era apenas estudante, e que poderia fazer 

agora no papel de professor-aprendiz-de-ciência, se conseguisse contornar as imperativas 

operacionalidades que conduzem os estudantes às provas de Unidades e ao Exame Vestibular.  

Os cursos de Leitura e Ensino e a palestra do professor Hamburger foram, 

possivelmente, as condições para o primeiro prototexto como emergência. Na concepção de 

Hubert Reeves (2002, p. 46), o termo emergência supõe uma situação inaugural, o 

surgimento de algo completamente novo, a partir do qual propriedades e qualidades que não 

existiam de modo nenhum, nem mesmo potencialmente, no nível dos elementos isolados, 

ganham realidades e existências novas. Emergência é uma noção de fundamental importância 

para a compreensão das propriedades do prototexto e das operações dele, o que será discutido 

nas Vestes Complexa da Prototextura, e como possível estado de insight no processo de 

construção do conhecimento pelo estudante ou aprendiz de ciência.  

Admitir que o conto A palavra teria alguma funcionalidade séria no ensino não foi um 

convencimento imediato. Mesmo sem ter consciência, carregava sobre os ombros os “pilares 

da certeza” estudados por Morin (2000, p. 48-62, 2004b, p. 60-61), que determinam o 

pensamento simplificador. No conto A palavra deixei de fora o que era tecno-matemático, e 
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penetrei na história sem permitir que o demônio de Laplace (ROSA, 2005, p. 133) se 

apossasse de mim e fizesse com que eu apenas observasse de fora uma experiência e 

caracterizasse uma análise de um sistema isento de contaminação subjetiva. Consegui pela 

primeira vez relacionar os conhecimentos de eletricidade no contexto de minha vida sem 

desligar o singular, o concreto, a existência, o sujeito, a afetividade, a consciência. Entretanto, 

só no ano seguinte, 1998, é que preparei um texto de aula denominado de A corrente é um 

ente que corre (ARAÚJO, 1998a). Nesse texto conciliei A palavra com as equações de 

corrente elétrica, com os nós de Kirchoff, e procurei números para definir valores para os 

resistores, o fluxo de elétrons, etc. Com esse conto vim a conhecer tempos depois que, nos 

termos de Morin (2000, p. 100), eu não era um sujeito anônimo, cego, e sim uma pessoa 

reintegrada na aventura de aprender no contexto e no complexo que envolve todo o mistério 

que é a vida. E também ajudado por Reeves: 

 

Devo lembrar então que, se a ciência nos traz fatos com uma certa credibilidade, em 

compensação ela é incapaz, por sua metodologia própria de abordar o assunto do “o 

que isso quer dizer”, “o que isso implica na natureza do cosmo”. Estamos 

confrontados com um fato inegável, mas certamente carregado de implicações: 

vivemos num universo no seio do qual houve esse fenômeno de “crescimento da 

complexidade”. Mas a interpretação desse fenômeno, numa ótica filosófica, escapa 

completamente ao discurso da ciência. A hipótese de “transcendência” à qual o 

cientista deve obrigatoriamente renunciar para efetuar corretamente seu trabalho não 

é, por isso, eliminada de sua reflexão íntima. Ele a reencontrará talvez à porta de seu 

laboratório quando voltar para casa à noite. O importante, aqui, é conceber que as 

respostas às perguntas do “sentido” e da “transcendência” só podem ser pessoais 

(REEVES, 2002, p. 23, grifo nosso).  

 

Em A palavra pude fazer um cidadão comum falar de ciência em termos poéticos, e 

até ser agraciado com um prêmio literário (ARAÚJO, 2005a). A palavra deu origem à idéia 

do que viria a ser o texto no qual eu passaria a organizar o conhecimento incluindo os 

conceitos que se está estudando, a história da lei ou noção física, as dificuldades de 

aprendizagem dessa lei e a reiterada reorganização desse conhecimento à medida que se vai 

adquirindo outras informações pertinentes ao estudo. Trata-se, portanto, de ir modificando o 

texto concomitante ao conhecimento adquirido e fazer com que esse conhecimento retroaja no 

sentido da pessoa que o elabora. Intuitivamente aplicava o que viria a conhecer como 

recursividade entre sujeito, conhecimento e mundo, referida por Morin (1999, p. 112) e mais 

tarde denominaria esse processo ou operação de inacabamento.  

O aperfeiçoamento desse conto e as outras escrituras se seguiram à minha percepção 

do descompasso entre as condições institucionais - materiais e pessoais -, e o desejo para se 

realizar uma educação de qualidade que focalizasse outros aspectos além do quantitativo. As 
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condições institucionais são aqui, grosso modo, circunscritas em pelo menos 24 horas/aulas 

semanais em sala de aula, ausência de biblioteca e de laboratório didático de física, à falta 

completa de algum tipo de preparação dos dirigentes – coordenador, chefe de departamento e 

diretor - às ações educacionais. Nem ousarei relatar os embates em confronto com a 

coordenação pedagógica, o chefe de ensino e a direção quanto à implementação do „projeto‟. 

Certamente, seria tema de outra tese sobre a resistência da tradição a qualquer mudança.  

No desenvolvimento da prática pedagógica a abordagem matemática foi mantida. 

Mas, nenhuma experiência foi realizada para quantificar a eficiência do prototexto. Atribuo à 

possível eficiência dessa prática à própria mudança de foco da aprendizagem. Ainda assim, 

anos depois, dois ex-alunos, nesse tempo já professores de física, Ildeflávio dos Santos Silva e 

Vinícius Santana Pedreira, propuseram realizar comigo uma experiência sobre a Eficiência da 

Leitura dos Textos (ARAÚJO; COUTO; PEDREIRA; SANTOS; SILVA, 2003a). 

A inexistência de biblioteca implicou no autofinanciamento de livros de história da 

física, história da filosofia e, principalmente, da literatura que denominei de texto literário 

com temática científica-TLTC, os quais mais recentemente posso citar Alice no país do 

quantum de Robert Gilmore (1998), A fisica na escola (MARTINS, 2005), Os jogos da 

natureza do astrônomo brasileiro Mário Novello (2005), e Einstein, explique, por favor de 

Jean-Claude Carriére (2006). Estes textos puderam ser compreendidos como romance de 

formação na educação a partir dos estudos Mikhail Bakhtin (2003, p. 217-224).  

 A leitura dos PCNs-Brasil (1999, p. 16-17) permitiu saber que “o aprendizado deve 

contribuir não só para o conhecimento técnico, mas também para uma cultura mais ampla, (...) 

para a articulação de uma visão de mundo natural e social (...) uma participação no romance 

da cultura científica, ingrediente essencial da aventura humana”. Em seguida veio a proposta 

de Hamburguer e Matos (2000) de pesquisas sobre o ensino de física que vislumbrassem 

horizontes para a qualidade da educação voltada para os talentos humanos, enfoque estes 

preponderantes para as demandas do ensino de física no século XXI. 

A prática pedagógica procurou por meio do projeto Da Ciência Posta em Sala de 

Aula à Consciência Proposta: a literatura como estratégia para a reelaboração do 

conhecimento (ARAÚJO, 1999a), atender a essa compreensão do conhecimento da natureza 

como um romance cultural e da natureza do conhecimento para além da operacionalidade 

quantitativa.  
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AA  CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTEEXXTTOOSS    

  

  

 Certamente Humberto Eco poderia fazer ressonância com essa construção mais 

democrática e dialógica do conhecimento científico. É ele quem diz que:  

 

Bosque é uma metáfora para o texto narrativo (...), um bosque é um jardim de 

caminhos que se bifurcam. Mesmo quando não existem num bosque trilhas bem 

definidas, todos podem traçar sua própria trilha, decidindo ir para a esquerda ou para 

a direita de determinada árvore e, a cada árvore que encontrar, optando por esta ou 

aquela direção. Num texto narrativo, o leitor é obrigado a optar o tempo todo (ECO, 

1994, p.12). 

 

 O educador é também um desses leitores de mundo. Nessa perspectiva me vi obrigado 

a optar ante à multiplicidade de anseios, desejos e sonhos dos estudantes classificados em 

reuniões de conselho, grosso modo, em três classes: alheios, os que tinham dificuldade em 

serem motivados; comprometidos, os que se atinham a aprender e inconformados, os que 

buscavam abordagens do conhecimento para além dos objetivos para os exames vestibulares.  

 Os inconformados fizeram com que eu abolisse o termo aluno – do latim almnus, 

aquele que não tem luz própria (KOLLING; MACHADO; VIEIRA, 2000, p. 4) – e adotasse o 

termo aprendente (GIORDAN, 1996, p.8) e, em seguida, aprendiz de ciência, pois:  

 

 O conhecimento não se integra pela simples transmissão passiva de uma pessoa “que 

sabe” para um aluno que ignora. (...) o ensino é um processo complexo, porque é 

ativo. (...) Donde um conjunto de limitações evidenciadas por recentes pesquisas de 

psicologia, didática e epistemologia: prioridade para as atitudes e processo 

científicos que subentendem os saberes; elaboração contínua e individual, por 

aproximações sucessivas, dos conhecimentos a partir e contra as concepções e os 

sistemas de pensamento dos aprendentes (GIORDAN, 1996, p. 11, grifo nosso). 
  

Nesse processo complexo da prática pedagógica emergente havia tanto o encanto das 

descobertas científicas, por parte dos estudantes, quanto a desconfiança ao gênio isolado, 

alienado que revoluciona o mundo, uma marca que tem assente no imaginário da ciência. 

Seria o gênio necessariamente solitário? Essa questão teve uma resposta quando, anos depois, 

li um artigo sobre Ilya Prigogine: 

 

 Logo na entrada da sala, no lado direito e num lugar imediatamente visível, uma 

fotografia: Ilya Progogine e Isabelle Stengers. Olhando aquela imagem, pude 

compreender o sentido da parceria intelectual tão destacada na obra do Prêmio 

Nobel de Química de 1977. Refleti sobre a natureza coletiva do fazer ciência, sobre 

a partilha da autoria, sobre a necessária humildade intelectual. Cheguei à conclusão 

óbvia de que o gênio sozinho é uma ilusão (ALMEIDA, 2004, p. 80).  
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Ao invés da educação como um processo complexo, a prática em sala de aula se 

efetiva como uma aprendizagem-efeito ao aluno, devido a uma causa-transmissão dos 

conteúdos programáticos emitidos pelo professor. Em contraposição a isso, tentava promover 

uma aprendizagem em que o estudante incluísse a própria visão de mundo no estudo da física 

e o conhecimento pudesse acontecer como uma catarse ao longo de suas tentativas de 

aprender conceitos e leis, e não a mera aceitação tácita destes. Discutíamos para além dos 

conteúdos programáticos. Às vezes até para bem longe, como as notícias sobre os últimos 

modelos e novidades da Física, tais como o paradoxo dos gêmeos na relatividade restrita, o 

fenômeno do gato de Schrödinger da teoria quântica, buraco negro, teoria das cordas, etc, e 

propúnhamos alternativas de apresentar e discutir os conhecimentos por meio os mais 

diversos tais como jogral, representação teatral, feira, seminário, poesia, cartas-romances.  

Aflorava essa necessidade premente de novidades nos estudantes, algo que eu viria a 

ter um reforço, mais tarde, nessa compreensão de que tanto as criações e invenções na ciência 

e na arte devem se relacionar. A imagem de um objeto em um campo isolado do 

conhecimento, quase sempre segue um prolongamento linear, enquanto que na relação entre 

ciência e arte, segundo pensadores como Gilles Deleuze (1992, p. 69), forma um circuito em 

que as imagens de um e outro campo se entrelaçam em torno de um ponto de indistinção entre 

o real e o imaginário. 

 Tentei inserir a história da ciência e da filosofia, experiências laboratoriais semi-

estruturadas e o “teatro de resistência” para fugir da abordagem única de aspecto matemático. 

Foram sugeridas experiências construídas coletivamente às expensas dos próprios estudantes. 

As biografias dos cientistas foram pesquisadas, copiadas, discutidas, distorcidas, lidas em sala 

de aula e questionado a veracidade de alguns eventos ligados aos cientistas, bem como 

problematizados fatos constantes nos livros didáticos tal como a explicação da experiência de 

Oersted (ARAÚJO, 2004d). Nessas investidas históricas objetivava esclarecer o contexto 

histórico das criações científicas, sem ainda conhecer De Masi (2003):   

 

 Muitos epistemólogos, sobretudo os neopositivistas, negligenciam a conjuntura 

histórica das descobertas e procedem à vivissecção somente do produto final, como 

se fosse um achado anatômico, sem colocar a descoberta no contexto em que ela foi 

amadurecida e sem tornar a percorrer as várias fases da pesquisa. (...) Em muitas 

biografias é o histórico que leva a torcer os fatos, a desordenar a seqüência 

cronológica dos eventos, a fim de coincidir um processo criativo com o esquema 

preconcebido que ele traçou antecipadamente (DE MASI, 2003, p. 495-496).  

  

 Com a inserção da história seria possível contemplar uma mega-abordagem: o 

surgimento das concepções dos cientistas relacionadas com as possíveis necessidades sociais 
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de sua criação, os processos cognitivos dos cientistas, as etapas da criação das idéias, os erros 

cometidos, bem como as criações por insights. Isso porque, nos livros didáticos quando havia 

uma vaga menção histórica a Galileu, por exemplo, este aparece como vencedor de um 

„tempo de trevas‟ e desmoronador das idéias de Aristóteles, principalmente às relativas ao 

Movimento. Aristóteles aparece como uma peça antiquada do conhecimento, enquanto que 

para Heisenberg (1981), Bohm (2001) e Prigogine (1991) ele é uma referência. 

 Isabelle Stengers (2002, p. 90) ajuda nessa compreensão quando discute as condições 

de aceitação de Galileu ser reconhecido como o fundador da Ciência Moderna e criador da 

descrição matemática do movimento acelerado dos corpos pesados, a explicação da queda de 

corpos próximo à superfície da Terra. Fato esse que segundo Zanetic (1998, p. 28) foi a 

temporalização do movimento dando início à construção das equações da cinemática. Esse 

acontecimento é tomado como fato pelos livros didáticos para mostrar a substituição da 

contemplação aristotélica pela experimentação científica acompanhada do formalismo 

matemático para medir, controlar e prever os fenômenos. Com isso parece se justificar o uso 

indiscriminado das equações no ensino de física como se as leis em sua vertente matemática 

fossem a representante da natureza existente em si, “a realidade como ela é” e não uma 

construção intuitivo-racional, segundo Mota et al (1980, p. 79- 90), que tem um lugar na 

história. Zanetic (1998, p.28) contextualiza Galileu como sujeito cognitivo que pensa o 

conhecimento como processo. A noção de processo, como de algo que se modifica, é 

registrado quando Galileu apresenta com erros os estudos da queda dos corpos na obra 

Diálogo (1633) e os corrige em 1638 na obra Discursos. Apesar dessa atribuição de um novo 

tempo a Galileu, a leitura da Natureza por este não se deu apenas matematicamente. É sabido 

que Galileu defendeu suas idéias literariamente, principalmente nessas duas obras citadas.  

 Em face da importância da figura de Galileu para ciência e no desenvolvimento da 

referida prática pedagógica foi apresentado o trabalho, A leveza da pedra e a dureza da pena: 

ciência e religião na vida de Galileu (ARAÚJO, 2001a). Neste texto refiro à possível 

experiência realizada por Galileu na Torre de Piza, tal como sugere Reston (1995, p. 9). 

Comparo a experiência na Torre à experiência atualizada de uma pedra e uma pena num tubo 

à vácuo, enquanto que a dureza da pena é também uma metáfora referindo-se à punição da 

Igreja católica à Galileu. O uso reiterado da figura de Galileu é estratégico, pois sabemos que 

ele se utilizou da literatura para difundir melhor as suas idéias. E isso eu procurava mostrar 

como argumento na nova abordagem para a aceitação dos estudantes. Além de Galileu, 

Zanetic (1998, p.14, 2008) cita outros cientistas que compuseram obras literárias que situam a 

ciência como um evento cultural dentro da trama, tal como a política, o crime, a traição.  
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História e literatura eram as bases com as quais o estudante poderia modificar o 

conhecimento abordado e registrar tanto a visão transmitida pelo professor - o conhecimento 

tácito escrito nos livros - como as modificações de entendimento que por ventura ocorresse 

durante a Unidade escolar e ao longo da vida. Implantei quase simultaneamente a leitura de 

textos que envolviam a temática da ciência e sugeri a criação de textos acerca do aprendizado, 

incluindo as possíveis etapas de compreensão, as dificuldades do assunto e, se possível, a 

emoção em ser participante ativo da própria aprendizagem. Enfim, que se pudesse ter uma 

aprendizagem registrada em suas dificuldades, criatividades e mutações sem a necessidade de 

ser um relatório, mas a sua própria história, mesmo que inventada.  

 Aos poucos estas estratégias foram sendo adotadas, e eu próprio fui compreendendo o 

desenho que se formava da evolução de minhas idéias, em contraposição ao patrulhamento 

institucional que pressionava o cumprimento do conteúdo programático em moldes 

operacionais. A menção à esse impedimento institucional não é fortuita e nem destoa da 

temática da tese. Ela contextualiza a atmosfera dos obstáculos, além dos cognitivos, no 

desenvolvimento desse projeto, tanto quanto mostra um dos ambientes em que se faz 

ciência/educação, o modus vivendi de uma idéia até se fazer projétil e se lançar no futuro. 

Nesse ponto me reporto à Schrödinger, quando ele se refere ao ambiente pessoal que tentava 

atravancar o seu trabalho:  

 

 as pessoas com as quais eu ali vivia não eram mais adequadas do que eu para 

conseguir progressos experimentais em áreas importantes. Isso decorria, entre outras 

coisas, da inclinação do „coração de ouro vienense‟ para colocar amáveis bobalhões 

em posições-chaves (muitas vezes com base apenas em tempo de casa), nas quais 

eles bloqueavam o progresso, quando seria necessário colocar ali personalidades 

ativas, que teriam de ser trazidas de fora (TOLEDO PIZA, 2003, p.55).  

 

Contudo, enfatizo que a prática pedagógica não era completamente atendida pelos 

estudantes, posto seguirem às pressões da coordenação e do chefe de departamento que se 

manifestavam abertamente contra a “programação de trabalho” que não privilegiava a pura 

operacionalização dos conceitos, levando a uma perda de tempo. Perda esta reconhecida, mais 

tarde, pelos colegas da Universidade, ao classificar essa prática, nos corredores e em 

reuniões, de contações de histórias e cantigas de roda (ARAÚJO, 2007c); uma declaração  

cristalina da fragmentação entre as “duas culturas” (SNOW, 1995). 

As instituições de ensino até permitem que os alunos façam histórias que envolva o 

tema estudado, mas isso só nas aulas de Educação Artística ou de Português. Aos olhos das 

instituições a literatura e a matemática são instâncias excludentes. Coube a mim, também 
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educado nesse pensamento de separabilidade, tentar modificar tal visão enquanto aprendiz de 

ciência. De início corri o risco de tentar excluir a matemática. Ao invés de superar 

ingenuamente a operacionalidade matemática, busquei criar narrativas da ciência que 

envolvessem a razão quantificada e a imaginação artística (ARAÚJO, 2003b, 2004c).  

Os textos propostos e criados na estratégia não tinham o formato e o rigor científicos 

prescritos pela ciência clássica, mas apresentavam uma natureza poético-literária capaz de 

rediscutir a própria noção de rigor da ciência. Poderia dessa forma concretizar uma 

compreensão do conhecimento da natureza como um romance cultural e da natureza do 

conhecimento para além da operacionalidade quantitativa. A leitura em sala de aula de textos 

literários que abordavam a ciência no cotidiano, tais como Relógio Digital (VERÍSSIMO, 

1997) e Gente boa e gente inútil (CAMPOS, 1996), aumentaram a aceitação por parte dos 

estudantes. Essa motivação me levou a escrever e encenar por dois anos a peça teatral Galileu, 

De Olho Pregado no Céu (ARAÚJO, 1999-2000), e a envolver os professores no concurso 

literário O Mundo nos Olhos da Criança (ARAÚJO, 2001b). Os textos foram constituindo a 

estratégia pedagógica em que o conhecimento é inacabado, em contraposição à fixidez de 

apresentação das leis físicas suposta pela ciência moderna como eternas e a-históricas. 

Anunciei aos alunos que nossa aprendizagem era construída à medida que criávamos e 

também era inacabada – mesmo sem ter a concepção que hoje tenho desse inacabamento. 

Essa é a religação pretendida quando tento ensinar física e conto histórias no intuito de 

conhecer o mundo por meio dos processos da ciência. Construo e reconstruo cada caso da 

ciência, cada emoção, cada descoberta, cada invenção. Enquanto apresento as equações, tento 

revolver as histórias de peregrinação dos cientistas no mar revolto das idéias. Conto as 

histórias miudinhas de cada gigante da ciência procurando uni-las; conto histórias de nós 

mesmos tentando compreender a ciência que permeia nosso cotidiano. Vejo, revejo cada 

equação representativa das leis da natureza, as imagens que podem ter passado nos sonhos dos 

cientistas, as dificuldades de sobrevivência destes enquanto concebiam suas teorias. Dentre as 

tentativas lembro-me das aulas da noção de trabalho. Comecei a formular uma aula sobre o 

tema Trabalho em função das atividades propostas aos estudantes (ARAÚJO, 1999b). Ao 

invés de apenas escrever a equação T = F. d.cos e empurrar os blocos para cima e para baixo 

nas rampas, fiz uso do livro Gênese, das músicas Guerreiro menino de Gonzaguinha, 

Construção de Chico Buarque, Cidadão cantada por Zé Geraldo, do poema O operário em 

construção de Vinícius e da pesquisa sobre a construção arquitetônica de Taj Mahal.  

Pedi que pesquisassem os texto citados, lessem e fizessem uma apresentação livre: 

escrita ou teatral. Mostrei que em Gênese o trabalho é visto como uma punição, resultado da 
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desobediência do homem. O trabalho aparece nas músicas e poema citados como parte 

fundamental na dignidade do ser humano. No Taj Mahal uma legião de trabalhadores devota a 

sua vida a realizar o sonho de amor do imperador apaixonado, Shah Jahan, à sua esposa 

Aryumand Banu Begam, a quem chamava de Mumtaz Mahal. Coincidente os noticiários de 

tevê nessa anunciavam um desemprego crescente. Entre um e outro exercício numérico e 

leitura de texto, tentávamos compreender a noção de trabalho em uma aprendizagem 

construída em que as narrativas buscavam relação com a vida, inclusive atualizada. 

Essa atividade reforçou o sentimento de que a construção de contos e crônicas são 

estratégias capazes de tornar mais palatáveis conceitos de física como a idéia de vetor, 

hipérbole, equações, método, sincronização, relatividade e outros.  

Eis a passagem de alguns dos textos escritos: 

Aprendizagem pelo avesso (ARAÚJO, 2008g) em um determinado momento fala da 

criação do mundo, de certa forma trata da estratégia de construção do conhecimento e sinaliza 

para a citação de Eco referida acima. Bosque e vida se entrelaçam. Um é metáfora da outra.  

 

- Agora você quer encontrar a entrada para o bosque da vida. Quer se adentrar na 

floresta.  

- Que bosque da vida, coisa nenhuma! Quero é escrever essas agonias que me  

impedem, às vezes, até de dormir! - respondi já com impaciência.  

- É bosque da vida, sim, menina! - enfatizou, ele - Você acha - continuou –  

que Deus era Deus antes de rabiscar o mundo? Claro que não. Pense bem:  

Deus deveria sentir o mesmo que você sente: receio. Medo de se aventurar.  

Antes ele era deus e apenas sabia-se de si. Mas duvidava-se. Sabe por quê?  

Porque ele não tinha se aventurado. Não tinha arriscado fazer o que lhe latejava por 

dentro Tutuc! Tutuc! E ele ali na imensa solidão do vazio de nada ter construído 

"Será que faço? Será que não? O que acontecerá? Por onde começo?" Até que 

resolveu fazer o seu Poema. Meteu a mão e fez. Primeiro fez os rios, os oceanos. 

Mas estes se espalharam por todos os lugares. Então Ele fez os leitos. E acomodou 

as águas em seus devidos lugares. Só por aí você já tira. Ele pensou muito antes de 

fazer, mas quando fez, ainda não foi exatamente o que queria nem na ordem certa. 

Mas logo corrigiu. Com a gente também é assim (ARAÚJO, 2008g, p. 78). 

 

O conto A palavra (ARAÚJO, 2005), como já exposto anteriormente, narra a história 

de um menino que descobre o mundo luminoso do elétron.  

A surpresa (ARAÚJO, 1998b) foi escrito para a temática “vetor”. Rachel de Queiroz é 

transformada em uma personagem, ainda adolescente, que viaja por diversos lugares do Brasil 

marcando sua posição (distância, direção e sentido) em relação à Bahia, tendo contato com as 

peculiaridades de nossa cultura e escrevendo aos colegas de sala. Eis uma passagem: 

Encontrei aqui em Olinda o Marcos Palmeira. Marquei para encontrá-lo em Barra do 

Garça, a sudoeste de Salvador, no Mato Grosso. Ele foi convidado pelos índios xavantes 

para ´uma festa de passagem de mitos que só acontece de dez em dez anos´. (...) Bem, diante 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aryumand_Banu_Begam
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de tantas indicações cardeais espero que se situem. Se quiserem localizar meu itinerário 

consultem um mapa e sinalize com vetores. No mais, leiam Cecília, Clarice, Lygia Bojunga 

que eu vou passar por Goiás para ver Cora Coralina.  

Ócio dourado (ARAÚJO, 2005b) trata do cotidiano de um operário e de sua demissão 

por quebrar a rotina da indústria. Para o gerente, o operário perdeu tempo com a criação de 

um parafuso hiperbólico que não tinha função, a menos a de promover a criatividade.  

Um conto de conexão (ARAÚJO, 2005c) conta a história de uma professora que 

participa de um curso de atualização de conhecimento. No trajeto para o curso ela conhece um 

indiano saído das páginas do livro que lia. O indiano leva-a a provar o sabor das equações 

tendo como exemplo a fórmula do esfriamento do café na expressão de decaimento de 

Newton  e não apenas operacionalizá-las. 

Um caminho (ARAÚJO, 2005d) são duas histórias paralelas: a de um professor que 

um dia acorda e busca novas formas de ensinar e a de um garoto que quer ir a algum lugar. Ao 

tomar café o professor se vê diante de fenômenos inusitados que antes lhe pareciam comuns e 

não sabe explicar: o perfume emanado da esposa misturado ao aroma do café evolado até ele 

pela fumacinha que se eleva da xícara. Enquanto isso um garoto quer ir para algum lugar, mas 

não sabe qual. O garoto se depara com um texto de Jorge Luiz Borges que fala dos detalhes 

que deve ter um mapa. Opta por tirar dom mapa todo e qualquer detalhe, os referenciais, e 

fica apenas com o azul do papel. Ajudado por um pássaro que, orientado por esse azul, 

acompanho-o na caminhada. 

O conto-crônica Barbearia (ARAÚJO, 2005e), baseado em fatos reais, transcorre 

enquanto o personagem-narrador cochila na cadeira do barbeiro e ouve comentários de 

estudantes sobre física e o professor. O conto envolve um doutor em física que nas horas 

vagas gosta de ser garçom para lembrar o tempo de estudante. O garçom explica a um cliente 

o movimento uniforme na sincronização industrial no enchimento de garrafas. 

 A peça teatral Galileu, de Olho Pregado no Céu (ARAÚJO, 1999-2000) foi escrita 

para que os estudantes adotassem os papéis e modificassem as falas-visões de mundo das 

personagens e, assim, participassem na reelaboração do texto discutindo a mudança entre a 

física aristotélica e a fundada por Galileu.  

Também o conto Via-Láctea, de Marcos Bagno (1988), tem sido utilizado com o 

intuito de facilitar a religação de saberes (ARAÚJO, 2007c). Todas essas estratégias vão 

sendo aos poucos sistematizadas e tem como desdobramentos o mini-curso Roteiro de Vídeo 

para Ciência (ARAÚJO, 2004a,b) e a oficina literária Quem Conta um Conto, aumenta um 

Quantum (ARAÚJO, 2005f), acompanhadas da busca de referenciais teóricos. 
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OOSS  PPRRIIMMEEIIRROOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  

 

 

Durante a reconstrução de minha formação como professor de física busquei 

referenciais teóricos que fundamentassem a inclusão da literatura no ensino de física para 

além de mera motivação que a arte pudesse trazer aos estudantes, mas como um legitimo 

caminho pedagógico de formação humana. Situei a minha peregrinação teórica, inicialmente, 

em Intuição heurística de Jacob Bazarian (1986), As origens do saber: das concepções dos 

aprendentes aos conceitos científicos de André Giordan e Gérard de Vecchi (1996), O novo 

espírito científico, O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento e A formação 

do espírito científico de Gaston Bachelard (1985, 1990, 1998), Ciência com consciência de 

Edgar Morin (1998). Em especial me debrucei no livro de David Bohm (2001), A totalidade e 

a ordem implicada: uma nova percepção da realidade. 

A proposta de Bazarian é a de conceber uma forma de “armadilha” da mente para 

capturar idéias novas em meio à repetição no pensar de um problema. O ponto culminante 

dessa “intuição” tem como exemplo a descoberta do empuxo, por Arquimedes. A idéia desse 

conhecimento criativo encontrou ressonância na imaginação criativa, na noção de obstáculo, 

na recorrência histórica e no aperfeiçoamento aproximativo do conhecimento de Bachelard. 

Modelo equivalente ao de Bazarian também está, em outras bases, no reomodo proposto por 

Bohm (2001), com vislumbre à síntese poética, em contraposição a visão positivista da 

ciência transposta para o ensino no qual a equação matemática representa um objeto tal qual 

ele é na natureza, pronto a ser operacionalizado e controlado. Giordan e Vecchi abordam as 

deficiências na construção do saber pelos aprendentes e propõem um modelo de 

aprendizagem com base nas estruturas mentais dos estudantes que decodificam e dão sentido 

às novas informações, a partir de suas pré-concepções. Morin mostra que as ciências naturais 

e as ciências humanas têm inscrições recíprocas sem que tenham consciência disso. Anuncia 

um método da complexidade em superação à clássica metodologia que é um prototocolo a ser 

seguido. O método de Morin atrai a estratégia, arte desenvolvida ao longo de uma pesquisa 

para utilizar as informações que aparecem na ação, de integrá-las, de formular esquemas de 

ação e reunir o máximo de certezas para enfrentar as incertezas do caminhar.  

Com essas referências tentava responder à questão: Como abordar o tema do 

Movimento no ensino da física que não seja meramente pelo caráter objetivo e operacional da 

matemática como instrumento de representação da realidade física?  
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 Essas leituras levaram ao entendimento de que o estado poético é mais do que o 

sentido estético dos textos, mas uma mobilidade no próprio ensino-aprendizagem. Nessa 

perspectiva investi numa abordagem histórico-literária do tema Movimento. O ensino de física 

passou a ser considerado uma construção cultural com as dimensões subjetivas da história e 

da literatura, respectivamente como palco dos acontecimentos e expressão do imaginário. A 

idéia era conciliar objetividade e subjetividade, razão científica aliada à razão imaginativa 

para se chegar a um ensino que possibilitasse ao aprendente construir seu conhecimento e 

possivelmente atingir intuições heurísticas, um conhecimento novo, uma emergência.  

 Os limites que pude apontar em minha proposta se referiam à incerteza quanto a 

efetividade da estratégia pedagógica para resultar imediatamente em aprendizagem criativa. O 

imediatismo estava fora de questão, haja vista o inacabamento dos textos em função do 

renovar da compreensão dos estudantes. Com o tempo compreendi que essa mesma limitação 

poderia ser a encruzilhada onde a imaginação criativa manifestaria a escolha da aventura. 

Levava em conta também as palavras de Mário Schemberg acerca da criatividade: 

 

É preciso ter idéias novas e não há nenhuma receita para isso. Pode-se dar uma 

receita sobre como, tendo-se uma idéia nova, é possível desenvolvê-la e verificá-la. 

Mas desconheço qualquer receita sobre como ter idéias novas. Aliás, acho que a 

maioria dos mortais não tem nenhuma durante toda a vida (apud Mota et.al., 1980, 

p. 65). 

 

Em vista dessas possibilidades procurei fomentar espaço de abertura para a dimensão 

humana dos estudantes manifestar as suas aptidões filosóficas, científicas, criativas e estéticas 

como materialização educacional na prática escolar.  

 O artigo de Zanetic (1998) possibitou buscar textos literários para despertar os 

estudantes alheios, mexer com os comprometidos e me entusiasmar com as criações dos 

inconformados. Essa possibilidade se concretizou em forma de uma Experiência sobre uma 

pedagogia da expressão (ARAÚJO, 2003b), aprovado para incentivo por produção científica 

(ARAÚJO, 2004c). Essa experiência relata as possibilidades e o tipo de aprendizagem 

utilizando a operacionalidade da equação matemática em comparação às “impressões” ou 

expressões literárias dos estudantes após realizarem experiências de queda de corpos em 

laboratórios não-estruturados (VENTURA ; NASCIMENTO, 1992, p. 54-60) e fazerem 

leituras históricas sobre este fenômeno. Na avaliação dessa experiência a imaginação criativa 

envolveu a todos em graus diversos. Não favoreceu apenas aos inconformados, não 

discriminou os alheios, não selecionou os comprometidos, nem foi possível classificar o 

rendimento em valores numéricos. A imaginação criativa passou a ser o macro-horizonte do 
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prototexto: exercício em que o aprendiz da narrativa poética da ciência está em sintonia com 

a poesia enquanto habitar o que se faz, no sentido dado por Bohm (2001), Heidegger (2001) e 

Prigogine (1991), um fazer/construir, para quem o poeta é também um construtor.  

 O prototexto é um tipo específico de texto literário com temática científica em que a 

ciência e o seu contexto (a história e o sujeito) estão em permanente transformação, 

incompletos, inacabados. Vetor que conduziu essa trajetória educativa de como fui elaborando 

o papel da narrativa poética da ciência, essa invenção na aprendizagem da física. A idéia do 

inacabamento permeou toda a minha trajetória de sete anos como educador-herege no Ensino 

Médio, foi transformada em projeto na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB a 

partir de 2001 e ganha corpo no diálogo com os interlocutores nos estudos da Oficina do 

Pensamento promovidos pelo Grupo de Estudos da Complexidade - GRECOM. Nessa 

trajetória de aperfeiçoamento educativo o projeto chegou à etapa atual de tese, talvez, dada à 

uma bifurcação – para usar um conceito-expressão cara à Prigogine. A bifurcação foi o 

encontro com a Doutora Maria da Conceição de Almeida quando esta proferiu duas palestras 

sobre o pensamento complexo a convite da Rede de Estudos da Complexidade-RECOM-

UESB, em Vitória da Conquista – BA. 

 

 

AA  CCAAMMIINNHHOO  DDEE  UUMMAA  NNOOÇÇÃÃOO 

 

  

O termo prototexto passou a se diferenciar do mar das idéias dentro do anteprojeto do 

doutorado, quando foi evidenciado pela orientadora como algo de novo que merecia atenção 

investigativa. Entretanto, para alguns críticos desse trabalho, durante os seminários doutorais I 

e II, respectivamente em 2006 e 2007, a denominação de prototexto para designar um 

procedimento pedagógico era desnecessária. Sugeriram que pudesse tratar do núcleo da tese 

sem criar um novo termo. Apesar disso o termo foi mantido, pois ele designa uma noção, um 

movimento do pensamento no sentido de sintetizar um sistema. Não é um neologismo criado 

ao acaso, mas está agregado à mutabilidade de um processo do ser humano aprender, pela 

elaboração estética, com seus erros e diálogos consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 

Dada as reiteradas críticas à noção do termo prototexto, também fora dos eventos 

acima citados, reforcei o sentimento de que nomear não é como se jogasse coisas ao vento. 

Nomear é fazer nascer. Assim, encontrei em Gertrud Stein, citado por Brockman (1988, p. 98-

99), que nomear alguma coisa está na aceitação de que o universo é basicamente uma 
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invenção lingüística. Para Stein é preciso muita necessidade interior mesmo para inventar uma 

só palavra. Pode-se inventar imitações de movimentos e emoções sob formas de sons, e na 

linguagem poética de alguns idiomas pode-se conseguir isso. Mas a linguagem como coisa 

real não é a imitação nem de sons nem de cores nem de emoções; ela é uma recriação 

intelectual e não pode existir nenhuma dúvida sobre isto, e continuará a ser assim enquanto a 

humanidade existir. A criação de uma palavra, portanto, não é uma correspondência com as 

coisas do mundo, ela é concebida como uma criação da realidade e da realidade em criação. 

Foi assim com a ordem implícita de Bohm (2001), a autopoiese de Maturana (1997) e com a 

noção de complexidade em Morin (2005).  

A ordem implícita ocorreu a Bohm nos anos 60, segundo relato de Brockman (1988, p. 

231), enquanto assistia a um programa de televisão. Nesse programa ele viu uma jarra 

especialmente concebida na Royal Institution contendo um cilindro giratório e um estreito 

espaço cheio de glicerina. Enquanto Bohm observava, o cilindro foi girado por uma manivela, 

no alto, e uma gota de tinta foi depositada na glicerina. O giro do cilindro provocou o 

espalhamento da gota fazendo-a desaparecer na glicerina. Entretanto, quando a manivela foi 

girada ao contrário, a gota de tinta original reapareceu como se tivesse brotado da glicerina, 

reassumindo a forma original. Isto forneceu a Bohm uma metáfora para o tipo de processo 

que estava tentando descrever. Ele pretendia mostrar como a ordem implicada na totalidade 

pode parecer ausente, podendo estar implícita e prestes a emergir sob condições favoráveis. 

Maturana (1997, p. 9) conta como surgiu o termo autopoiese: “eu concebi a palavra 

autopoiese justamente na tentativa de sintetizar ou resumir em uma expressão simples e 

invocadora, o que me parecia o centro da dinâmica constitutiva dos seres vivos”. Com detalhe 

Maturana descreve em dois momentos a criação da idéia de autopoiese e a escolha do termo.  

A idéia surgiu quando Maturana (2002, p. 31) conversava com um amigo 

microbiólogo, Guilermo Contreras, em 1963, sobre uma pergunta da genética da época: 

 

Discutíamos se a informação fluía do citoplasma para o núcleo, ou somente do 

núcleo para o citoplasma. Dizia-se que a informação vinha do núcleo para o 

citoplasma, porque vinham daí as moléculas de RNA mensageiros que 

especificavam as características das proteínas. Nós nos perguntávamos se haveria 

um processo inverso, no qual algo do citoplasma entrasse no núcleo e especificasse 

suas características. (...) E eu dizia ao meu amigo: “Veja, o que ocorre é que o DNA 

participa da síntese das proteínas, e as proteínas participam da síntese do DNA” e, 

no momento em que eu fazia este desenho, me dei conta de que era justamente isso 

o que eu buscava! Que um ser vivo, uma célula, é um sistema no qual diversas 

classes de moléculas participam da síntese de diversas classes de moléculas. Isso 

pareceu-me a síntese mínima do que seja um ser vivo: um processo circular de 

produções moleculares no qual o que se mantém é a circularidade mas não a forma, 

que pode variar. A palavra autopoiese foi inventada depois, mas nessa época eu já 

começava a falar dos seres vivos como sistemas de organização circular, nos quais a 
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circularidade tem que se conservar. É isso o que dá sentido à auto-referência, porque 

não é simplesmente falar de auto-referência: é falar dos processos que, ao se darem, 

constituem o ser vivo como unidades (MATURANA, 2002, p. 31-32). 

  

Mesmo tendo concebido o processo de auto-referência como constitutivo do ser vivo 

enquanto sistemas de organização circular, carecia de uma palavra evocadora para o termo.  

 

O que prematuramente me foi evidente neste processo foi que necessitava-se de uma 

palavra mais evocadora da organização do vivo que a expressão “organização 

circular” que utilizava desde 1965. Assim, um dia em que visitava um amigo, José 

Maria Bulnes, filósofo, enquanto ele me falava do dilema do cavalheiro Quejana 

(depois, Quixote de la Mancha) na dúvida de seguir no caminho das armas, isto é o 

caminho da práxis, ou o caminho das letras, isto é, o caminho da poieses, ocorreu-

me que a palavra que necessitava era autopoiese se o que desejava era uma 

expressão que captasse plenamente a conotação que eu dava ao falar da organização 

circular do vivo. A palavra autopoiese não surgiu de José Maria, ele não a propôs e 

nem poderia tê-la proposto, pois não era seu problema, inventei-a ou a propus eu 

(MATURANA, 1997, p. 17-18). 

 

Já o termo complexidade é amplamente identificado com Edgar Morin (1998, p.62), 

mesmo que o próprio assinale que Bachelard foi quem primeiro abordou o problema da 

complexidade. Entretanto, mesmo com essa compreensão científica, Morin levou um certo 

tempo até conceber a complexidade como ele a divulga hoje.   

 

Desde meus primeiros livros confrontei-me com a complexidade, que se tornou 

denominador comum de tantos trabalhos diversos que a muitos pareceram dispersos. 

Mas a palavra complexidade mesmo não me vinha à mente, foi preciso que ela 

chegasse a mim, no final dos anos 60, através da teoria da informação, da 

cibernética, da teoria dos sistemas, do conceito de auto-organização, para que 

emergisse sob minha pena, ou, melhor, sobre meu teclado. Ela então se desvinculou 

do sentido comum (complicação, confusão) para trazer em si a ordem, a desordem e 

a organização, e no seio da organização o uno e o múltiplo; estas noções 

influenciaram uma às outras, de modo ao mesmo tempo complementar e antagônico; 

colocaram-se em interação e em constelação (MORIN, 2005, p. 7). 

  

A especificidade de sentido do termo complexidade, na formação de um paradigma ou 

epistemologia, Morin o adota na defesa do pensamento complexo com respeito à 

multidimensionalidade dos fenômenos sejam eles físicos ou culturais. 

Há em Maturana, em Bohm e em Morin esse processo de síntese, de descoberta, de 

concepção tanto para tratar da criação de um termo necessário a elucidação de uma idéia, bem 

como pelo fato de estar explicitado o insight de como eles chegaram à concepção das idéias, 

processo esse que é uma possibilidade buscada no prototexto baseado tanto na heurística 

criativa de Bazarian (1986), quanto no reomodo de Bohm (2001, p. 51-75), bem como em 

Morin (1998, p. 280) sob a denominação de emergência. Se o prototexto é uma possibilidade 
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de insight buscada tanto nos processos da heurística criativa quanto no reomodo, hoje só 

retrospectivamente é que a noção de emergência de Morin (1999, p. 280) vem reforçar essa 

estratégia. 

E o prototexto O que subjaz e fundamenta esse vocábulo, que é ao mesmo tempo uma 

proposição e uma prática Se eu pudesse designar o tempo do nascimento do prototexto, diria 

que ele surgiu no período de 1997-2004 porque esse período é o da conflagração de um antigo 

questionamento: a matematização da ciência e do mundo. Essa idéia possivelmente emergiu 

dado um incômodo que me acompanhou durante todo meu percurso como estudante do 

Segundo Grau no curso de Telecomunicações na antiga Escola Técnica, em Recife, e das 

abordagens estritamente matemáticas nos cursos de engenharia e, em especial o de física, no 

qual sempre nutri um sentimento especial para além do caráter da quantificação. O sentimento 

de qualidade só era possível nas leituras da história e filosofia da ciência com o relato dos 

cientistas no difícil caminho de elaboração de suas idéias, diferentemente do conhecimento 

concluído e asséptico na transposição para os livros didáticos e, ainda mais restrito, no ensino 

transmitido em sala de aula. As leituras e reflexões me proporcionaram ir compreendendo que 

equações, fórmulas e axiomas são modelos sintéticos do ser e da dinâmica das coisas vividas 

e concebidas do mundo. Daí pensar que as equações não têm significado em si. 

Possivelmente o termo prototexto adveio de duas instâncias díspares, mas 

intrinsecamente ligadas: a tessitura dos textos literários com temáticas científicas e a 

elaboração de equipamentos. Da tessitura fica a percepção de que a narrativa poética da 

ciência que estava sendo criada era inacabada pela própria dinâmica de renovação do 

conhecimento tanto meu quanto dos estudantes, bem como das reiteradas leituras que o 

aprendiz de ciência faz de seu próprio conhecimento. Do inacabamento dos textos veio a idéia 

de proto como algo novo. Da elaboração de instrumentos refiro-a a uma orientação científica 

que teve por título Protótipo precursor do sistema binário, premiado na Feira Brasileira de 

Ciência e Engenharia-FEBRACE (ARAÚJO; FREITAS, 2004e). O termo proto associado ao 

aparelho tem o significado de esboço, início de um projeto, modelo provisório. O prototexto 

trata, portanto, de uma matriz narrativa em que o aprendiz de ciência é capaz de originar as 

histórias de sua própria compreensão do universo sem se desvincular do mundo e da natureza, 

como imperativo de obter um conhecimento objetivo, enquanto ele também flutua e bifurca 

nas narrativas do cosmos.  

Após essas considerações introdutórias acerca do prototexto, dirijo-me a dois pontos:  

1) o caráter operacional no ensino da física e; 

2) algumas relações entre complexidade, educação e literatura.  
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CCOONNCCEEPPÇÇÕÕEESS  DDAA  NNAATTUURREEZZAA::  QQUUAANNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  NNAARRRRAATTIIVVAA  

  

 

 

Mesmo que o objetivo físico e o objetivo estético não fossem 

solidários em si, não deveríamos sacrificar nenhum dos dois. Mas não 

é só isso: esses dois objetivos são inseparáveis, e o melhor meio de 

atingir um é visar o outro, ou ao menos jamais perdê-lo de vista.  

Henri Poincaré 

 

 

 A verdade da arte literária é reveladora: rastreia o sentido das coisas, 

apresentando-as como se tudo fosse novo, porque nova é a forma de 

combinar as palavras. Suas definições não são limitadoras, nem 

únicas: a ambiguidade de que se reveste o signo instiga e provoca 

inúmeros modos de tentativas de apreensão do real.  

Samira Chalhub 
 

 

Percebi então que, diante da falha da escola brasileira no que diz 

respeito à criação, as pessoas acreditavam demais em talento e 

inspiração. E que – o que é mais grave – muitas delas foram sufocadas 

nas salas de aulas, 

Raimundo Carrero.  
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EENNSSIINNOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIDDAADDEE  

 

 

No livro O pequeno príncipe, Antoine de Saint-Exupéry narra o seguinte diálogo:  

- Ah! Estrelas? 

- Isso mesmo. Estrelas. 

- E que fazes tu de quinhentos milhões de estrelas? 

- Quinhentos e um milhões, seiscentos e vinte e duas mil, setecentos e trinta e um. Eu 

sou um sujeito sério. Gosto de exatidão. 

- E que fazes tu dessas estrelas?  

- Que faço delas? 

- Sim. 

- Nada. Eu as possuo. 

- Tu possuis as estrelas?  

- Sim. 

Este diálogo pode ser considerado como expressão do espírito da ciência clássica: a 

quantificação enquanto essência e controle da natureza. Assim, a ciência posta na maioria das 

salas de aula não foge à essa regra, e ainda tem uma característica muito peculiar: a 

desvinculação com a realidade e com as expectativas do estudante em entender a Natureza. 

Pelo menos é esse o ponto de vista defendido por Almeida Júnior (1979) e apoiado por tantos 

outros educadores ou filósofos, haja vista a formalização matemática no ensino da física. 

Dentre outras questões, a ênfase dada à matemática é uma das razões pelas quais a 

aprendizagem no ensino de física, no ensino médio, tem sido uma temática significativa junto 

aos professores e estudantes. A realidade educacional mostra que a prática pedagógica, na 

maioria das escolas, é assentada em um ensino reprodutivo e conservador. A física é tratada 

como a-histórica e atemporal. O estudante é induzido a privilegiar a reprodução do 

conhecimento transmitido pelo professor na resolução de exercício com aplicação matemática 

para a qual o aspecto do conhecimento focalizado é o quantitativo.  

A inclusão da física como disciplina do currículo escolar brasileiro, em 1837 na 

Fundação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, foi registrada por Neto e Pacheco (2001, p. 

17). Ao longo desses mais de 170 anos, o processo escolar de ensino-aprendizagem dessa 

ciência tem, de modo geral, guardado as mesmas características: um ensino calcado na 

transmissão de informações através de aulas quase sempre expositivas, na ausência de 

atividades experimentais, na aquisição de conhecimentos desvinculados da realidade. Nesse 
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ensino verifica-se uma sistemática voltada primordialmente à preparação para enfrentamento 

aos exames vestibulares tendo como suporte o uso indiscriminado do livro didático ou 

materiais assemelhados e pela ênfase excessiva na resolução de exercícios puramente 

memorísticos e algébricos, como assinalam Pretto (1985) e Karnal (2004, p. 19). Um ensino 

que apresenta a física como uma ciência compartimentada, segmentada, pronta, acabada e 

imutável (PCNs: BRASIL, 1999, p. 48; ZANETIC, 2005, p. 21). Isso porque o ensino se 

espelha em um paradigma no qual a realidade, segundo Colom (2004, p. 124), foi 

fundamentada na ordem, na estruturação, na imobilidade, na certeza, no definido, no 

atemporal. É o que também se observa em A formação do espírito científico: 

 

A educação científica elementar costuma, em nossa época, interpor entre a Natureza 

e o observador livros muito corretos, muito bem apresentados. Os livros de física, 

que há meio século são cuidadosamente copiados uns dos outros, fornecem aos 

alunos uma ciência socializada, imóvel, que graças à estranha persistência do 

programa dos exames universitários, chega a passar como natural; mas não é; já não 

é natural. Já não é a ciência da rua e do campo. É uma ciência elaborada num mau 

laboratório, mas que traz assim mesmo a feliz marca desse laboratório. (...) as 

experiências e os livros estão, pois, de certa forma desligados das observações 

primeiras (BACHELARD, 1998, p. 30). 

 

O fato das leis físicas serem apresentadas em linguagem matemática, deve-se, 

possivelmente, à previsibilidade dos resultados a partir do advento da ciência fundada por 

Galileu, segundo Geymonat (1997) e Gleiser (1997), e do sucesso alcançado pela mecânica de 

Newton. Essa matematização da medida atinge o ponto culminante com os Princípios 

matemáticos da filosofia natural de Newton (1687), o que pode ter levado ao uso da 

matemática como representação da realidade, posto ser um instrumento poderoso, no que 

tange à síntese, operacionalidade, quantificação e modelagem pela heurística com que conecta 

os fenômenos naturais aos sistemas abstratos formulados. Essa concepção de 

operacionalidade como método para se atingir o conhecimento está associada a três 

princípios: redução, simplificação e explicação.  

Para Morin (1998, p. 103) o princípio da simplificação postula o isolamento do objeto 

de todas as impurezas: meio ambiente e sujeito do conhecimento. O princípio da explicação 

da ciência clássica excluía a aleatoriedade para apenas conceber um universo estrito e 

totalmente determinista, via no aparecimento de uma contradição o sinal de um erro de 

pensamento e supunha que o universo obedecia à lógica aristotélica. O princípio da redução 

prescreve que todos os eventos são passíveis de serem explicados segundo princípios da 

física, quando se faz necessário uma analogia que põe em jogo os conceitos tais como as 

propriedades dos átomos e das moléculas, ou as trocas mensuráveis de energia entre sistemas 
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bem definidos, constituídos por átomos e moléculas, ou ainda formalismos matemáticos que 

conseguiram solucionar certos problemas da física. Em face da eficiência desse formalismo os 

cientista e os professores que aderem tal postulação, evitam fazer um discurso teórico sobre a 

unidade do real, deduzido a partir do sucesso operacional destes conceitos que vai buscar à 

ciência física. À esse último princípio Henri Atlan imputa as limitações ao se submeter o real 

à verdade objetiva da formalização matemática e associá-lo à unidade do conhecimento por 

meio da física: 

 

Não renunciar ao reducionismo, mas limitá-lo a uma prática que condiciona a 

ciência sem daí retirar conseqüências teóricas unitárias é, evidentemente, 

desconfortável se apenas pudermos pensar a realidade através de um conhecimento 

unificado, cujo campo se confundiria com o das ciências da natureza. Pois este valor 

pragmático do reducionismo circunscreve o domínio de legitimidade da ciência; ele 

indica os limites do processo científico que apenas pode progredir se se obrigar a ser 

reducionista, se “fizer o jogo” reducionista, já que “acreditar nele”, daria, 

seguramente, provas de uma grande ingenuidade. Ingenuidade em acreditar numa 

espécie de verdade objetiva daquilo que seria um “fato” de redutibilidade do real a 

uma realidade única (última), que essa realidade fosse material ou não, com base nas 

teorias científicas. Trata-se da mesma ingenuidade que encontramos entre os físicos 

espiritualistas, que descobrem o Espírito e a sua eficácia na redução da função de 

onda! Em sua defesa, mas não em sua justificação, o papel ambíguo, freqüentemente 

assinalado, das matemáticas na ciência (ATLAN, 1994, p. 69). 

 

Todo esse aparato reverbera no ensino de física e na escritura desse ensino como 

constituição de verdade acerca do se que descreve. Principalmente a relevância que se dá à 

exclusão do sujeito dos textos e a convivência de idéias contrárias como sinal de erro.  

Na lógica do ensino de física acreditamos que só é ciência aquilo que pode ser medido. 

Entretanto, tomo o aspecto quantitativo, o pensamento voltado para a quantificação que 

dominou a ciência e que ainda perdura no ensino, como um aspecto do conhecimento que 

deve ser considerado enquanto ponto de partida para um pensamento multidimensional: 

 

Não é, de forma alguma, o de ser um pensamento formalizante e quantificante, não 

é, de forma alguma, o de colocar entre parêntese o que não é quantificável e 

formalizável. O erro é terminar acreditando que aquilo que não é quantificável e 

formalizável não existe ou só é a escória do real. (...) É preciso encontrar o caminho 

de um pensamento multidimensional que, é lógico, integre e desenvolva 

formalização e quantificação, mas não se restrinja a isso. (...) Finalmente e, 

sobretudo, é preciso encontrar o caminho de um pensamento dialógico (MORIN, 

1998, p. 189). 

 

Pelo entendimento da ciência clássica a manipulação de dados com fins a resultados 

precisos possibilitados pela matemática é um caminho seguro, um método que permite 

repetição, simulação e controle da experiência. Esse procedimento garantiria, supõe-se, a 
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precisão dos resultados e corresponderia à objetividade da realidade. Com essa objetividade 

aceita e inquestionada é bastante para que repassemos em sala de aula o conhecimento por 

meio de equações algébricas representativas das leis e das teorias da natureza. Dessa forma, 

seguir o procedimento ou algoritmo deveria nos dotar do conhecimento concreto e exato sobre 

a natureza. Mas segundo Morin (1998, p. 40) uma teoria não é objetiva; não é o reflexo da 

realidade, é uma construção lógico-matemática da mente que permite responder a certas 

perguntas que fazemos à realidade. Uma teoria se fundamenta em dados objetivos, mas não é 

objetiva em si mesma. Esse caminho a que nós, professores de física, temos seguido piamente 

valendo-nos dos manuais didáticos é o algoritmo, como explica Merleau-Ponty: 

 

 O algoritmo é para a física a forma adulta da linguagem, vincula significações 

definidas, sinais escolhidos com um propósito determinado e sem rebarbas. (...) 

Subtraindo-se assim aos deslocamentos de sentido que produzem o erro, o algoritmo 

está, em princípio, seguro de poder a cada momento justificar inteiramente seus 

enunciados, recorrendo às definições iniciais. Quando se trata de exprimir no mesmo 

algoritmo relações para as quais ele não foi feito ou, como se diz, problemas “de 

uma outra forma”, será talvez necessário introduzir novas definições e novos 

símbolos. (...) o valor expressivo do algoritmo depende inteiramente da relação sem 

equívoco das significações derivadas com as significações primitivas, e destas com 

signos insignificantes em si mesmos, nos quais o pensamento só encontra o que 

neles colocou. (...) O algoritmo, o projeto de uma língua universal, é a revolta contra 

a linguagem dada. Não se quer depender de suas confusões, quer-se refazê-la à 

medida da verdade (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 24-25, grifo nosso).  

 

Para Villani (1984, p. 76-96) o ensino tradicional da física, baseado exclusivamente na 

linguagem matemática, postula a operacionalização da ciência. Já Chalmers (1994) considera 

que essa operacionalização é uma vantagem em relação às outras ciências, pois garante os 

resultados nas abordagens e aplicações tecnológicas para quem fabrica a ciência ou faz uso 

dela como pesquisador ou técnico. Entretanto, ciência e ensino diferem nos seus processos de 

fabricação. Enquanto a ciência se faz com experimentos, formulações matemáticas e 

modelagens, o seu ensino é realizado por meio do que se denomina de “transposição 

didática”. Como bem assinalou anteriormente Bachelard (1998, p. 30) as experiências e os 

livros estão, pois, de certa forma desligados das observações primeiras. 

A transposição consiste na passagem do fazer ciência nos laboratórios e gabinetes de 

estudos e pesquisas para uma forma simplificada nos livros didáticos e salas de aula. 

Enquanto a ciência se debate para manter o seu status de verdade frente às inovadoras idéias, 

o ensino se atém à transmissão de um conteúdo supostamente completo ou acabado, como 

receita a ser aceita daquilo que seria a construção de teorias pelos pesquisadores e a realização 

de experiências em laboratórios para confirmá-la ou refutá-la. No processo do conhecimento o 
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ensino é a etapa de catequese onde cabe ao professor a missão de divulgar esse conhecimento 

como dogma. Portanto, o modo como acontece a construção da ciência pelos cientista guarda 

uma distância imensa quando de sua apresentação no ensino. Na passagem do conhecimento 

científico adquirido nos laboratórios e gabinetes para a sala de aula, ocorre um enxugamento 

por meio dos manuais didáticos com o propósito de tornar compreensível para os estudantes 

e, principalmente, exeqüível aos professores quanto ao período de tempo das unidades 

pedagógicas letivas. Esse enxugamento do conteúdo na transposição didática parece ser aceito 

como tácito, e segue os ditames do método científico com os seus princípios.  

Nessa perspectiva Valigura e Giordani (2008, p. 3) defendem a necessidade de uma 

degradação do saber a ser ensinado, acompanhado de uma descontextualização. O 

conhecimento científico na transposição didática seria para estes autores, dividido em partes, 

separado do problema e do contexto que o originou, para permitir uma reorganização e 

reestruturação de um novo saber, intrinsecamente diferente do saber que lhe serviu de 

referência. Por outro lado Marandino (2004) ao considerar a descontextualização na 

transformação do conhecimento científico com fins de ensino e divulgação, admite esse 

processo como pressuposto para se constituir um espaço-tempo de produção de novos saberes. 

Procura levantar limites e possibilidades do uso do conceito de transposição didática e 

analisar os desafios de trabalhar com o conceito de recontextualização para o estudo dos 

processos educativos nos espaços de museus de ciências. Para Delizoicov et al (2002, p. 187) 

a transposição didática tem o ponto culminante no planejamento das aulas e, em sua 

execução, a importância está tanto no livro didático quanto no professor, colocando neste 

último a responsabilidade do processo: 

 

 Entre outras conseqüências dessa transposição didática, mais relacionada à atuação 

docente, está o possível não-discernimento, pelo professor, da diferenciação 

fundamental entre objeto do conhecimento – nos quais são transformados os 

fenômenos que a ciência estuda para melhor compreendê-los – e conhecimento 

produzido sobre esses objetos – ou seja, as definições, conceitos, modelos e teorias, 

meios que a ciência, em sua trajetória investigativa, criou para uma compreensão 

da natureza. Ao se pretender veiculá-los na educação escolar, não se pode 

identificar um com o outro por simples justaposição; não podem, implícita ou 

explicitamente, ser considerados da mesma categoria. Há fenômenos a serem 

entendidos e há explicações, científicas ou não, para esses fenômenos 

(DELIZOICOV et al, 2002, p. 188, grifo nosso).  

 

Delizoicov et al apontam, pelo menos nessa citação, que o professor deve fazer essa 

diferenciação do processo de construção da ciência e de sua reconstrução no ensino. Esquece 

de dizer que essa diferenciação deve ser enfatizada a partir do próprio livro didático, que é o 

guia de preparação inquestionável por parte dos professores, obrigatoriamente 
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proposto/imposto pelo sistema mercantil/educativo. Por sua vez, Chaves e Shellard (2005, p. 

198) assinalam que a ênfase dada à matemática relega ao esquecimento os sistemas 

simbólicos mais freqüentemente utilizados para construir, descrever e apresentar os processos 

e argumentos científicos: 

 

 Esse tipo de abordagem tradicional é necessário, mas não suficiente. Sem a 

correspondente discussão fenomenológica da natureza das ciências experimentais, 

fica difícil a compreensão das diferentes linguagens – oral, gráfica, matemática, 

computacional – indispensáveis para a construção dos conceitos físicos. Mesmo 

quando essas ferramentas são trabalhadas no cotidiano escolar, o hábito de ensinar 

privilegiando estratégias de caráter operacional mascara a importância da evidência 

experimental e sua contribuição para a compreensão da cultura (CHAVES; 

SHELLARD, 2005, p. 219, grifo nosso).  

 

Pierre Lucie indica que o potencial advindo dos cálculos para se aprender física 

deveria vim em uma etapa posterior:  

 

 Eu tomo posição quanto à maneira de expor. Fujo, tanto quanto possível, do 

formalismo matemático. Ah! Quantas querelas amigáveis tive sobre o assunto! 

Continuo firme. Cada dia mais. Não por teimosia idiota. Por convicção: Esclareço: 

não sou contra a matemática na Física. Seria tão imbecil, e inócuo, como ser contra 

o tear mecânico na tecelagem. Conheço bastante a Física para saber que o 

formalismo matemático é uma linguagem, uma ferramenta indispensável. Mas cujo 

domínio deve suceder, e não anteceder, a percepção. Se não entendem, tento 

explicar... (apud BAZIN, 1985, grifo nosso).  

 

Dessa forma o método científico é transposto mecanicamente para o ensino, dada a 

confiança e certeza nos resultados. A razão disso se deve, possivelmente, ao fato do 

determinismo newtoniano assumir paulatinamente um papel de destaque na matriz da visão de 

mundo dominante desde a modernidade. Contudo, essa transposição deve guardar limites pois 

a física é uma ciência exata, mas o ensino está longe de ser tal ciência. O foco do ensino deve 

ser o ser humano com sua capacidade de compreensão do mundo para discutir as concepções 

vigentes sobre os aspectos físicos e o modo como ele concebe estes aspectos. Transmitir os 

conhecimentos é uma transgressão ou distorção dos propósitos educacionais. Mas, por outro 

lado traduz as concepções acerca da educação e de seus modos de veiculação.  

Há autores que insistem em prol de uma educação crítica, e há os que insistem, 

lamentavelmente, na educação como transmissão de conhecimento: 

  

 Na escola encontrou-se tempo para toda espécie de comemoração, mas muito pouco 

tempo foi destinado ao processo de transmissão-assimilação do conhecimento 

sistematizado. Isto quer dizer que se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, 

isto é, a transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado (SAVIANI, 

1997, p. 19). 
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Ainda nesta perspectiva, Giordan (1996, p. 10) admite a transmissão de conhecimento 

por entender que a realidade de nosso ensino não deve ser desprezada, e sim analisada. Já o 

educador Carlos Brandão, procura mudar o eixo do que se entende por tradição. Defende que: 

 

 é construindo o conhecimento e não por meio da transmissão e memorização de 

fatos - que o homem compreende a natureza, as relações sociais, a relação de poder 

dentro de uma sociedade, considerando a indissociabilidade, na interação do 

conhecimento, sujeito e objeto. Difícil então se torna compreender que a escola, cuja 

função se constitui em instrumento de conscientização e libertação do homem, por 

meio da produção do conhecimento, possa atuar exatamente no sentido oposto: da 

alienação dos indivíduos, pela sua exposição a um conhecimento fragmentado 

destituído de significado para a sua ação social. Mais ainda, a educação participa do 

processo de produção de crenças e idéias, de qualificações e especialidades que 

envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto, constroem tipos 

de sociedades (BRANDÃO, 1989, p. 11). 

 

Nas abordagens operacionais considera-se que há uma realidade independente do 

homem e este impõe um ideal de cientificidade baseado na idéia de que a ciência é uma 

representação da realidade tal qual a realidade é em si mesma. À medida que a 

“representação” matemática das leis da natureza é tácita para nós, por se tratar de uma 

verdade inquestionável a ser transmitida, causa-nos espanto quando alguém questiona a idéia 

de “representação”. É o que faz Humberto Mariotti quando põe este conceito como elemento 

de separação, em nossa cultura atual, entre nós e o mundo. Mariotti ao comentar acerca da 

inseparabilidade do observador com o mundo na construção do conhecimento, esclarece que: 

 

 Tal modo de pensar se chama representacionismo, e constitui o marco 

epistemológico prevalente na atualidade em nossa cultura. Sua proposta central (do 

representacionismo) é a de que o conhecimento é um fenômeno baseado em 

representações mentais que fazemos do mundo. A mente seria, então, um espelho 

da natureza. O mundo conteria “informações” e nossa tarefa seria extraí-las dele 

por meio da cognição. (...) Ao nos convencer de que cada um de nós é separado do 

mundo (e, em conseqüência, das outras pessoas), a visão representacionista em 

muitos casos terminou desencadeando graves distorções de comportamento, tanto 

em relação ao ambiente quanto no que diz respeito à alteridade. (...) A 

fragmentação traduz a separação sujeito-objeto, principal característica da 

concepção representacionista (MARIOTTI, 2002, p. 8-9, grifo nosso). 

 

Se fôssemos sujeitos isolados do mundo, poderia até ser adequado, ao manipular uma 

experiência no laboratório, montarmos uma tabela numérica que pudesse levar a organização 

dos dados à uma equação, como se essa ação pudesse ser exercida por qualquer um 

independente do tempo histórico. A partir desse modo de fazer ciência acabamos por acreditar 

qeu catalogamos os dados prontos ou informações contidas na natureza para representá-la. O 

exercício desse pensamento leva à crença de uma natureza pronta, aguardando ser consultada 
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ou explorada para oferecer os seus resultados. Com esse pensamento o ensino operacional 

ratifica que as leis da natureza existem desde a criação do universo, são imutáveis e os dados 

“coletados” estão à disposição para serem lidos desde o início também. Tudo estaria pronto, 

então. Nada mais acontece, senão a leitura pelos cientistas do que está escrito na natureza. A 

nós professores de física caberia repassar esse banco de dados, transmitidos pelos cientistas, 

por meio da linguagem inquestionável da matemática mostrando as frases (equações) 

adequadas que representam tal e qual fenômeno natural. Contudo, apesar do amplo campo de 

aceitação dessas proposições, defendo que se para o cientista parece ser o bastante a 

operacionalidade, para o professor há outros aspectos a serem considerados que compõem a 

dimensão humana. Com isso não quero dizer que o ensino tradicional deva ser abandonado; a 

matemática e a sua operacionalidade devem ser acolhidas, assim como foi enfatizado no 

trabalho Experiência sobre uma pedagogia da expressão (ARAÚJO, 2004c). Nesse trabalho a 

tradicionalidade enquanto base cultural no ensino e a matemática como linguagem e método 

foram considerados como mais uma dimensão humana aliada à literatura, ainda que eu ainda 

não conhecesse que o “acolhimento” é uma prerrogativa do pensamento complexo. Dada a 

essas condições de complementaridade é que a transformação do ensino de física aqui 

proposta e narrada, procura se realizar dentro do próprio sistema de ensino vigente – e não 

com a exclusão deste –, reflete acerca da concepção de que “tudo está dado”, concluído e por 

isso temos reforçado e aperfeiçoado o sistema de transmissão do conhecimento. 

Estamos ainda por construir uma maneira de tratar o ensino de física de forma a 

contemplar o seu caráter histórico e a não-linearidade com que se processa a ciência (SERPA, 

1991), numa construção em que o educando seja o centro, possa estar envolvido e participe do 

conhecimento com todos os aspectos de sua individualidade e sociabilidade, e não a mera 

reprodução da homogeneidade de pensamento em relação ao mundo com a aceitação tácita da 

equação matemática como representativa da natureza. O ensino de física como produção 

humana que acontece na História (MEDEIROS, 1984; SERPA, 1991) e a relação entre ensino 

de ciências com a literatura universal (ZANETIC, 1998), dentro de um paradigma ou de 

confrontos filosóficos tem se apresentado como anseio de professores e educadores. As 

iniciativas nesse sentido, no entanto, recaem na compartimentalização do conhecimento e a 

construção deste visa tão somente a operacionalização. Entretanto, inúmeras são as pesquisas 

em ensino de ciências que colocam em discussão essas abordagens (VENTURA ; 

NASCIMENTO, 1992, p. 54-60; VILLANI, 1981, p. 69-88; VIOLIN, 1979, p. 13-24) e há 

outros enfoques do Ensino de Ciências, em especial o ensino de física mostrado por Mathews 

(1995, p. 164-214), Villani (1984), Nardi (1998, 2001), Almeida e Silva (1998), Oliveira 
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(2001a,b), Fourez (1995), Carvalho (1989), García (2002), autores em que se encontra um 

ideal de cientificidade baseado na idéia de que o objeto científico apesar de ser uma 

representação do real não é o conhecimento absoluto, mas um modelo construído e uma 

aproximação sobre o modo de funcionamento da realidade, segundo Bachelard (1985, 1990, 

1998) e Bohm (2001). 

Para dar conta dessa visão de mundo contemporâneo o caos e a complexidade, no 

entender de Rosa (2005, p. 24) e de Colom (2004), surgem como as duas concepções eleitas 

para um novo paradigma com a perspectiva de compreender a natureza em sua 

multidimensionalidade que contemple o futuro como novidade e auto-organização, sem a 

pretensão de se esgotar como explicação. Por isso é mister que repassemos em termos gerais a 

epistemologia da complexidade de Morin e seus interlocutores, para que possamos entrar na 

compreensão de um universo que ao invés de ser explicado com o determinismo newtoniano e 

medido segundo uma metodologia programática por meio de leis universais, aponta para 

estratégias como método e dentre elas, as narrativas que se manifestam desde o microcosmo. 

  

 

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  CCOOMMPPLLEEXXIIDDAADDEE 

  

 

Ultrapassando a sacralidade do modo operacional da ciência, pode-se caminhar sem a 

pretensão de abandonar a matematização no ensino de física. Com isso vislumbra-se expressar 

em relação à importância da ciência em nossas vidas, de modo complexo, assim como nas 

palavras de Richard Feynman, segundo Mlodinow:  

 

As questões da ciência afetam não só cada área da minha vida como também minhas 

atitudes em relação a uma porção de coisas. Não sei identificar o que é a causa e o 

que é o efeito. Como sou uma pessoa integrada, não consigo dizer, por exemplo, se é 

o meu ceticismo que faz com que eu me interesse pela ciência ou se a ciência é a 

razão do meu ceticismo. É impossível definir isso. Mas quero saber o que é 

verdadeiro. É por isso que olho para as coisas. Para ver e descobrir o que está 

acontecendo (MLODINOW, 2005, p. 159). 

 

Dessa forma a discursividade e a matemática se entrelaçam no ensino de física e dão 

suporte para que a narrativa poética da ciência efetive o propósito de pensar a educação com 

fins à religação dos saberes. Nessa perspectiva a ação pedagógica deve se voltar para as 

situações-problemas de cada disciplina, bem como na dialógica entre as disciplinas para evitar 

um modo de pensar fragmentário, linear e reducionista que impossibilitaram o ser humano de 
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inventar um conhecimento reconhecidamente transdisciplinar e dinâmico para atender a 

demanda da complexidade da natureza e do mundo. 

Desse ponto de vista urge uma reforma no ensino de física que ultrapasse esse aspecto 

único da quantificação. Mas para que esta reforma se concretize faz-se necessário a reforma 

do pensamento. Contudo, a reforma do pensamento não se realiza sem a reforma do ensino. A 

reforma no ensino de física implica, pois, na reforma das outras disciplinas. Quanto a essa 

reforma, Morin (2004b, p. 19) sinaliza que hoje, em plena época planetária, o problema da 

educação encontra-se reduzido a termos meramente quantitativos, o que se constata pela 

elevação do número de disciplinas nos cursos, bem como nos temas das disciplinas que 

carregam o título de ciências. O horizonte da reforma no ensino aqui sonhado é, portanto, 

encarar a física como uma disciplina em interação com o mundo em busca de um 

conhecimento pertinente que se dirige à totalidade aberta do ser humano, apoiado nos 

princípios regentes do pensamento complexo elaborados por Morin (2004d, p. 209-212), 

quais sejam: o princípio sistêmico ou organizacional, hologramático, do anel recursivo, do 

anel retroativo, da auto-eco-organização, dialógico, da reintrodução do conhecimento em todo 

conhecimento. 

Se a reforma na educação é necessária, é mister saber por onde começá-la: pela 

reforma do pensamento ou pela reforma do ensino? 

Morin não traça uma solução para a reforma, mas aponta um desafio: a reforma 

necessária do pensamento é aquela que gera um pensamento do contexto e do complexo: 

 

Um pensamento que capte relações, inter-relações, implicações mútuas, fenômenos 

multidimensionais, realidades que são simultaneamente solidárias e conflitivas, que 

respeite a diversidade, ao mesmo tempo que a unidade, um pensamento organizador 

que conceba a relação recíproca entre todas as partes (MORIN, 2004b, p. 20-22). 

 

Em resposta às atitudes disciplinares Morin confronta a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade. Opta pela última, contanto que ela esteja associada à reforma do 

pensamento em se fazer reproblematizar os princípios do conhecimento e problematizar 

aquilo que aparentava ser a solução; reformar o pensamento simplificador por um pensamento 

complexo capaz de ligar, contextualizar e globalizar. Para tanto há que se substituir a 

fragmentação do conhecimento das disciplinas estanques, em religações. Ao pensamento 

separado, o religado; ao pensamento especializado e trancado em suas verdades, ao 

contextualizado para localizá-lo e conectá-lo ao global. Essa é a pertinência do conhecimento 

também buscado com a narrativa poética da ciência: um saber contextualizado a partir da 
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localidade das experiências, do sentimento, da vocação e da temporalidade própria do 

estudante enquanto autor de narrativas poéticas acerca de seu processo de construção de 

conhecimento e do conhecimento que se constroe em conexão com o mundo.  

O modo de realizar a reforma, segundo Morin (2005, p. 73-74), é aplicar princípios 

que possibilitem a religação dos saberes em contraposição aos “três pilares da certeza”. Esse 

confronto se dá entre os treze princípios do paradigma da simplificação com os treze do 

paradigma da complexidade, discutidos por Morin (1998, p. 330-334). Assim Morin (2000, p. 

199-200, 2004b, p. 60-63) confronta os três pilares da certeza do pensamento científico 

clássico, os quais o mundo científico considerava que a ciência se assentava, constituído pela 

ordem, separabilidade e a lógica indutivo-dedutivo-identitária aos princípios da religação dos 

saberes, quais sejam: o princípio da recursão organizacional, o princípio dialógico e o 

princípio hologramático (MORIN, 2005, p. 73-74). O foco é que a reforma do pensamento 

visa à encarar a complexidade, residente no duplo desafio da religação e da incerteza ante as 

demandas surgidas desde o século XX em todos os aspectos das atividades humanas.  

Vejamos em que consiste os três pilares da certeza e os princípios da religação dos 

saberes para podermos compreender como se dá esse confronto.  

A pilar da ordem acompanha a concepção mecânica do mundo em que imperava as 

noções de causalidade, determinismo e reversibilidade. A regularidade encontrada nos 

fenômenos, a repetição de eventos, as constantes físicas e a concepção de um demônio, o de 

Laplace, valendo-se do determinismo e da reversibilidade podia conhecer qualquer 

acontecimento pretérito e futuro. A desordem percebida não se tratava de um aspecto da 

realidade, mas indicava a nossa ignorância frente a um fato. A ignorância seria um estado 

provisório, pois tenderia a desaparecer com a formação ou descoberta da ordem. Esta idéia de 

ordem foi posta em causa nos mais diversos campos da física: na termodinâmica, na 

microfísica, na cosmofísica e, por fim, pela física do caos. Esses novos conhecimentos 

puderam compor o quadro do pensamento complexo que faz conviver dialogicamente ordem, 

desordem e organização. Para Morin (2004b, p. 199) se a ordem organizacional pode surgir 

em condições vizinhas de turbulência – um fenômeno altamente estruturado, em que milhões 

e milhões de partículas se perseguem num movimento extremamente coerente (PRIGOGINE, 

1988, p. 49) –, processos desordenados podem surgir a partir de estados iniciais deterministas.  

O pilar da separabilidade impõe decompor a complexidade em partes simples para 

estudar um fenômeno. Nessa decomposição para se chegar a unidade elementar de 

qualquer fenômeno ou a realidade objetiva deste, considera-se que todo e qualquer 

resquício do observador, do sujeito que questiona a natureza e busca construir um 
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conhecimento, deve ser excluída. Para Morin (2004b, p. 200) a inseparabilidade não vem 

substituir a separabilidade. A dialógica busca a convivência. Utiliza o separável e o 

reinsere na inseparabilidade do sistema o qual faz surgir qualidades que antes não existia 

nas partes em separado, as emergências. 

O pilar da lógica indutivo-dedutivo-identitária é para Morin (2004b, p. 200) 

identificado com a Razão Absoluta. Guardado os devidos valores heurísticos que cada um 

dos princípios dessa lógica tem, a indução não possui um valor absoluto; os sistemas 

dedutivos são postos em questões pelo teorema de incompletude de Gödel e pela Lógica 

Semântica de Tarski; além do que, o princípio de identidade que rejeita a contradição é 

confrontado com sistemas que exigem que se considere a convivência entre entidades que, 

à primeira abordagem, são excludentes. Mais uma vez o pensamento complexo convoca a 

uma combinação dialógica. Ao invés de obedecer a esse pilar integralmente, que se faça 

por etapas enquanto for possível a operacionalidade, e nos momentos singulares de 

abismos fazer sua transgressão ou superação. 

O pensamento complexo visa colocar os princípios dialógico, da recursão 

organizacional e hologramático em um circuito que prime pela auto-organização tendo em 

conta, segundo Morin (2004b, p. 203-205), as teorias da informação, da cibernética e dos 

sistemas em que convivem ordem, desordem e organização. 

No princípio dialógico os fenômenos seguem o esquema esboçado por Morin (1998, 

p. 323): 

ordem → desordem → interações → organização 

           ...          ...          ...       

Nesse princípio as idéias excludentes têm um lugar de encontro, há a integração dos 

acontecimentos aleatórios na busca da inteligibilidade e da organização. Mariotti (2002, p. 95-

96) atribui a grandeza da dialógica – como esse lugar de encontro para as idéias excludentes – 

à superação das contradições. Assim, o que o operador dialógico busca é manter as 

contradições atuantes e complementares: procura trabalhar com a presença necessária e 

inevitável de processos antagônicos. Em vez de tentar fugir às diferenças, visa conviver com 

elas e religar posições opostas sem pretender negar, racionalizar ou esconder essa oposição. 

O princípio da recursividade de organização do conhecimento, para Morin (2004b, p. 

66), busca o anel recursivo ou autoprodutivo, ao invés da causalidade direta inspirada na 

segunda lei de Newton, em que um evento é o efeito de uma causa imediatamente anterior. O 

anel recursivo implica num processo nos quais efeitos e produtos são necessários à sua 

produção e à sua própria causação. Esta autoprodução caracteriza os sistemas autopoiéticos, 
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nos quais não se diferencia o que produz e o que é produzido. Ao invés da causalidade direta 

teremos a causalidade em anel, a quebra desta causalidade pela afloração das emergências 

entrando em uma causalidade espiralar e voltando novamente à causalidade em anel. Assim 

os seres humanos produzem a sociedade estando nela pelas suas interações, mas esta 

produz a humanidade desses indivíduos fornecendo-lhes a linguagem e a cultura. 

Com o princípio hologramático se efetiva os dois primeiros e se pode estabelecer as 

premissas de um pensamento necessário à compreensão da complexidade. Este princípio 

reconhece a impossibilidade de isolar unidades elementares simples na base do universo 

físico. Une, segundo Morin (1998, p. 332), os elementos dos sistemas ou partes dos conjuntos 

que constituem. Contudo, a confrontação dos pilares da certeza com os princípios da 

complexidade, não traz a imediata solução para a reforma do pensamento. De que forma, 

então, podemos nos valer desses princípios para catalizar uma reforma no ensino de física?  

A resposta a essa pergunta não é final. Nem pode haver uma única. Mas com esses três 

princípios da complexidade e, ora evocando outros (MORIN, 1998, p. 331-334, 2004b, p. 

209-212), pode-se pensar em uma estratégia de construção de conhecimento que, ao invés da 

causalidade unilinear e unidirecional, adota-se uma causalidade circular e multirreferencial; 

em lugar da lógica clássica que só reconhece a explicação que confirma a hipótese, dispõe-se 

uma dialógica capaz de conceber a convivência de noções simultaneamente complementares e 

antagônicas; e, por fim, o imbricamento da integração das partes ao todo e o reconhecimento 

do todo no interior das partes. Porém, antes de passarmos com mais especificidade acerca da 

estratégia aqui proposta, e exposta desde o início, quero tratar da aproximação entre física e 

literatura. Pois essa aproximação entre as duas culturas proporcionado pela estratégia nos 

situa em nova perspectiva diante da problemática de um sistema de ensino com ênfase no 

aspecto único da quantificação, este que dá lugar a um pensamento homogêneo ao invés da 

multidimensionalidade do conhecimento e do ser humano.  

Alguns autores abordam a aproximação entre física e literatura. Zanetic (1998, p. 32), 

por exemplo, ao se referir a Umberto Eco e a Gaston Bachelard chama a atenção para 

esclarecer até que ponto uma cultura é homogênea e se desenvolve linearmente, e por outro 

lado, procura realizar em base interdisciplinar, em nível dos comportamentos culturais, uma 

unidade do saber que deve ser tentada de alguma maneira traduzíveis em nossos discursos a 

respeito do mundo. Essa abordagem de aproximação entre ciência e literatura é discutida, 

dentre outros, por Almeida e Silva (1998) na qual apresenta um panorama de atividades que 

contempla a ciência numa relação com a literatura universal, levando-nos à preocupação de 

Charles Percy Snow (1995) sobre “as duas culturas”. Zanetic (2005, p. 22) remete-se a Snow 
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não só pela importância de um eficaz diálogo inteligente com o mundo, mas pelo estado 

educacional em que se encontra a educação do Brasil no cenário mundial: 

 

 Para estabelecer esse diálogo (com o mundo) é preciso que o leitor domine de forma 

competente a leitura e a escrita, portanto a literatura dever ter um papel de destaque 

na formação do cidadão contemporâneo. Recentes avaliações internacionais do nível 

de leitura e escrita situaram o Brasil numa posição bastante lamentável (ZANETIC, 

2005, p. 22). 

 

Apesar de todo esforço dos educadores e de programas do governo voltados à 

educação, o quadro que se apresenta em 2008 é o que revela o Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA): 

 

Assim como brasileiros, argentinos foram mal colocados no Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos (PISA), que mede o conhecimento nas áreas de leitura, 

matemática e ciências. Trata-se de conseguir que a ciência ocupe outro nível em 

nossa consideração e uma relação mais estreita com a atividade social. Deseja-se, 

portanto, que os conhecimentos de disciplinas tais como física, química ou biologia 

sejam incorporados à sociedade de maneira efetiva (JORNAL DA CIÊNCIA, 2008, 

p. 10). 

 

Ante esse quadro, uma das conclusões do documento de avaliação é que há 

necessidade de incutir nos “alunos” o espírito de experimentação metódica e o juízo crítico, 

em função do dinamismo renovador dos avanços científicos e tecnológicos que vem 

transformando a sociedade.  E por fim: 

 

É preciso lembrar que esta iniciativa não deve deixar de considerar que a área da 

linguagem demanda também, com urgência, recuperar a qualidade; que o conceito 

de ciência não compreende apenas as disciplinas “matematizáveis” e que a ênfase no 

científico-tecnológico não deve deixar à margem o humanístico, como 

lamentavelmente tem acontecido no mundo atual (JORNAL DA CIÊNCIA, 2008, p. 

10). 

 

Para Zanetic (1998, p. 11-36) é na aproximação de arte e ciência que se encontram 

Eco e Bachelard, transformando uma lição do conhecimento em uma lição pedagógica numa 

utilização recorrente da história da ciência para vencer os obstáculos epistemológicos. Esses 

obstáculos ou dificuldades de compreensão do fenômeno científico são sentidos na realização 

das experiências de laboratórios, nas resoluções de exercícios, nos debates em sala de aula. 

Tanto quanto a ênfase à razão instrumental, o porquê desse estudo está no embate histórico, 

nas condições materiais que levaram a tal necessidade, nas reflexões existenciais do cientista, 

filósofo ou poeta, no deslumbramento das coisas serem o que são, podem e devem ser lidas e 

narradas pelo autor de seu conhecimento, o educando, o aprendente, o aprendiz de ciência: 
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 E isso é mais evidente se pensarmos na transferência desses dois saberes (arte e 

ciência) para nossas salas de aula, num convite explicitamente interdisciplinar. Isso 

é reforçado em outro ponto de contato entre esses dois pensadores (Eco e Bachelard) 

no que se refere à construção de um diálogo inteligente com o mundo. Tanto na 

racionalidade científica quanto no imaginário poético, há que se tentar uma 

aproximação com o real (ZANETIC, 1998, p. 32, grifo nosso).  

 

Zanetic mostra como no ensino de física pode se desenvolver essa aproximação, 

reportando-se à obra de Galileu: 

 

 O trabalho em aula com esses textos de Galileu é uma ótima maneira para que um 

leitor contemporâneo, que se inicia nos meandros da física clássica, possa 

compreender a essência galileana do movimento de queda dos corpos, ou seja, a 

temporalização do movimento que representou o início da construção das equações 

da cinemática. (...) É uma oportunidade para começar a perceber o papel da 

matemática como linguagem da física, abordada nas palavras do próprio Galileu 

(ZANETIC, 1998, p. 28).  

 

Mais que isso, os textos que tratam da ciência não precisam apenas focalizar o aspecto 

único da quantificação, mas tentar a abordagem da multiplicidade do ser humano, no qual se 

inscreve o inacabamento e a historicidade como algumas das características tanto da ciência 

quanto do ser humano nas transformações com o mundo: 

 

 Assim, os dois últimos trabalhos de Galileu formam um todo orgânico, conceitual e 

metodológico, e é assim que devemos encarar aquela afirmação de Koyré de que o 

Diálogo não seria apenas um “livro de física”.  Ele é um livro de física, mas é muito 

mais que isso. É uma obra de combate. É uma obra literária. Por isso mesmo, é uma 

obra adequada a quem queira fazer uma ponte inteligente entre a literatura e a 

cultura científica. Talvez seja até uma “obra aberta” (ZANETIC, 1998, p. 29).  

 

Admitindo o mundo como criação e não como dado a ser usado é que Gil-Pérez e 

Carvalho (2003, p. 31-37) tratam de como adquirir conhecimentos teóricos sobre 

aprendizagem das Ciências: ao invés de aceitar a chuva de conceitos como termos de 

verdades a serem seguidos piamente, orientar a aprendizagem dos estudantes com uma 

reconstrução de conhecimentos a partir de seus conceitos iniciais, que poderão ser 

modificados – como ocorre com os cientistas ao longo de uma pesquisa. Com isso, considerar 

as situações problemáticas de interesse do estudante, como assinala Bachelard (1998, p. 55), 

como uma característica do espírito científico ou colocada em evidência para o interesse 

global no processo de deformação do conceito, na convivência cotidiana da razão e 

imaginação, enquanto processo de compreender: 

 

 a imaginação continua a funcionar a despeito das objeções da experiência. É difícil 

a pessoa libertar-se do maravilhoso quando já lhe entregou sua confiança e, durante 
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muito tempo, procura racionalizar a maravilha em vez de reduzi-la (BACHELARD, 

1998, p. 136, grifo nosso).  

 

Porquanto que a aproximação entre a ciência e a literatura possa significar para alguns 

um caminho de imprecisão, o próprio cenário da ciência no primeiro quartel do século XX, 

conheceu na natureza, a partir do microcosmo, um aspecto de indeterminação no princípio de 

incerteza de Heisenberg (1981). Com a migração da noção de incerteza de Heisenberg para o 

macrocosmo, este no qual a realidade da vida cotidiana é cercada de incertezas, evoco alguns 

pesquisadores e pensadores para tratar de educação. Dentre eles a filósofa Wanda Maria 

Maranhão Costa (2003, p. 266-275) vem afirmar ser necessário substituir a convicção 

tradicional em que o professor é o transmissor de um saber especializado por uma pedagogia 

não-frontal. Nesta pedagogia professor e estudante passariam a partilhar experiências, 

descobrirem potencialidades e se abrirem para a descoberta de um mundo plural. Essa seria 

uma das articulações necessárias entre pedagogia e complexidade. Considerar assim, que 

ensinar é uma atividade inseparável de aprender, vocação essencial de todo ser vivo, em 

permanente devir. Ao invés da separação clássica entre sujeito e objeto, o ensino deve ser 

realizado na rede de relações dinâmicas ligando os sujeitos e os objetos de aprendizagem que 

articulam o saber, a experiência vivida, a emoção, o desejo, o projeto de vida, abrindo-se à 

possibilidade e ao questionamento que vêm substituir a evidência e a certeza, por já não se 

poder aceitar a idéia de aprendizagem como transferência/aquisição de informação. Haveria, 

pois, uma outra linguagem a adotar com uma mudança de procedimentos. Ao invés de 

ensinar, construir sentidos; estratégias de aprendizagem, em vez de método como programa 

rígido; fazer emergir e perceber os acoplamentos e vínculos, em vez de conhecimento tácito.  

Ter em mente que todo ser humano tem um imenso potencial a atualizar, faz o 

educador não mais um ditador e transmissor de conhecimentos, mas alguém que acompanha e 

participa da atualização do educando, enquanto fluir de aprendizagem na qual se delineia sua 

história com criatividade, afetividade e emoção. Ao invés de um conhecimento objetivo com 

significado de lei, de uma ciência desencarnada com a exclusão do sujeito, o conhecimento de 

um fenômeno surgiria paulatinamente em um processo com elos que se criariam entre o 

mundo, o conhecimento e o sujeito. Assim o conhecimento poderia emergir como algo novo, 

inusitado, uma surpresa, um insight. A complexidade do processo educativo não se reduz, 

portanto, a uma idéia clara e distinta, passível de ser definida de acordo com o paradigma 

cartesiano; ela se instala no enredado, emergindo da relação dialógica: mundo-conhecimento-

sujeito. Ao invés de um aluno receptor de tradições irrefletidas, poderíamos oportunizar um 

sujeito complexo que incorpora contradições, paradoxos, as antinomias razão e desejo, e que 
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possa traduzir os seus desassossegos no processo de aprendizagem como mensagens do 

mundo interior, filtrando-as pela emoção e afetividade. A literatura e a poesia poderiam abrir 

caminhos que levam ao que as ciências ignoram: o sujeito humano.  

Em confronto à memorização que se diz ser fruto da educação tradicional, Regina 

Calderipe Costa (1998, p. 77, p. 84), pautada em Bachelard, defende que a memorização deve 

dar lugar à compreensão em perspectivas sintéticas e cada vez mais complexas. Para tanto a 

recorrência histórica para a construção do objeto implicaria em uma descontinuidade ao 

fazermos uma interpretação do passado com os nossos conhecimentos do presente. A 

formação do espírito científico seria não mais na ciência que se acreditava real pelo seu objeto 

dado, mas na construção em que os objetos são descritos como metáforas, imagens 

deformadas. Para Costa, R. (1998, p. 97) a epistemologia bachelardiana é um referencial 

teórico na reformulação da abordagem da experimentação no ensino de ciências, porque hoje 

existe uma nova racionalidade na qual não se vincula mais ciência com certeza. A nova 

semântica também leva a uma verdadeira deformação dos conceitos tradicionais. E, 

certamente referindo-se à termodinâmica longe do equilíbrio de Prigogine, diz que não se 

pode mais associar a irreversibilidade da segunda lei da termodinâmica à destruição, pois nos 

processos irreversíveis há construção. 

Almeida e Silva (1998, p. 61), sem se referir à complexidade, lembra que em se 

tratando de pensar o trabalho escolar envolvendo a aplicação de textos, parece-nos da maior 

importância ressaltar que as representações se manifestam nos discursos e, também que estão 

associados às concepções e às vivências. Dentre tantos pontos relevantes da pesquisa de 

Almeida e Silva (1998, p. 131-162) podemos destacar que: 

1) O texto não é um elemento isolado, um instrumento neutro, nem apenas receptáculo 

de informações. Em sala de aula ele faz parte da trama de relações complexas que permeiam 

o espaço. As concepções, representações e expectativas entre os sujeitos engendram e limitam 

ações e dizeres, significações e interpretações, portanto leituras e não-leituras. 

2) A escola também não é um elemento isolado e neutro dentro da sociedade, ela faz 

parte de complexas relações sociais. A leitura escolar não pode estar dissociada das formas 

de leituras que a sociedade vem construindo e transformando ao longo dos séculos. Ela faz 

parte do movimento ininterrupto mais amplo estudado por Bohm (2001).   

Nessa corrente de construção de conhecimento em que se considera a linguagem e, em 

especial, o uso do texto literário, como abordado anteriormente por Almeida e Silva, Bohm 

(2001, p. 32) propõe uma nova forma de se fazer e ensinar a ciência, considerando a 
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totalidade indivisa. A proposta de Bohm (2001, p. 22) é uma “metodologia” sem 

fragmentação para que se possa atingir o insight. Contudo, Bohm não explicita o seu método. 

  No cuidado em se utilizar a palavra como forma de perpetuar a fragmentação é que 

Danielle Naves de Oliveira (2003) se posiciona quanto à pertinência da aplicação inadequada 

da linguagem – sem fazer referência a Bohm –, ao analisar a possibilidade do uso de novas 

linguagens, em um caso específico da “metáfora do caos” como elemento da complexidade 

por certas tendências, como um modo de introduzirmos novas formas de fragmentos ao tentar 

responder as perguntas que o mundo nos apresenta: 

 

 Artigos de vários autores “comprovam” que os princípios matemáticos da não-

linearidade são perfeitamente aplicáveis ao social. Há um abuso de gráficos e 

cálculos para mostrar fenômenos por eles chamados de “política não-linear”, 

“complexidade na evolução da opinião pública”, “cidades urbanas como atratores 

estranhos espaciais”. Tais fenômenos realmente existem e até podem ser 

considerados não-lineares, mas não se enquadram no esquema matemático a que 

foram submetidos – pois, assim, continuam reafirmando a técnica da velha e boa 

estatística como forma de amostragem. Não menos, atrás da imparcialidade aparente 

dos números continuam os mesmos juízos de valores e ideologias de outros tempos 

(OLIVEIRA, D., 2003, p. 93).  

 

 Essa menção aos elementos estatísticos como significando prova de cientificidade, 

vem ao encontro da análise feita pelo físico Nelson Fiedler-Ferrara (1998), ao comentar que 

não parece correto imaginar que se está sendo “científico” por se usar métodos e conceitos das 

ciências exatas nas humanidades ou até mesmo extrapolação nas próprias ciências exatas: 

 

 Conforme foi dito, caos determinístico é caracterizado por comportamento errático 

apenas no tempo; turbulência é caracterizada por caos espaço-temporal e um grande 

número de variáveis significativas envolvidas. Em geral, a teoria do caos 

determinístico está bem desenvolvida para poucos graus de liberdade. Ora, não há 

nada que justifique o uso da teoria do caos e seus métodos à situações de 

turbulência, senão testarem-se limites da teoria (FIEDLER-FERRARA, 1995, p. 44-

45). 

  

Oliveira, D. cita pesquisas em ciências humanas com aproximações mais pertinentes 

da teoria do caos e poesia, admitindo pressupostos da complexidade com agregação de 

princípios caóticos em diferentes ordens. Dentre estas pesquisas, o caos a partir de discursos 

literários. Cita Katherine Hayles, pesquisadora da área de linguagem da Universidade de 

Chicago que aponta autores que usam recursos de imprevisibilidade e dependência 

hipersensível às condições iniciais – DHCI. Os autores apontados pela pesquisadora não 

teriam, necessariamente, idéias acerca do caos definido cientificamente. Esses autores usariam 

tais recursos sem a consciência de que estariam exercitando a teoria do caos, como a exemplo 
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do escritor argentino Jorge Luis Borges que construiu narrativas verdadeiramente complexas, 

ricas em bifurcações semânticas. Tendo a poesia como forma máxima de não-linearidade, 

Oliveira, D. considera a construção poética realizada em níveis de complexidade que talvez 

nunca sejam mensuráveis pelas equações diferenciais do caos determinísticos. Essa referência 

à “mensuração” pode ser remetida mais uma vez a Bohm:  

 

 Mas o insight original e criativo no âmbito de todo o campo de medida é a ação do 

imensurável. Pois quando esse insight ocorre, a fonte não pode está no âmbito de 

idéias já contidas no campo da medida, mas sim no imensurável, que contém a causa 

formativa de tudo o que acontece no campo da medida (BOHM, 2001, p. 50). 

  

Oliveira, D. (2003, p. 81-94) chama a atenção para a importância da teoria do caos e 

da auto-organização, principalmente pela possibilidade de discussão epistemológica. E arrisca 

sugerir que o valor do caos para a ciência tem de ser descoberto aos poucos, nos momentos de 

descontrole sobre o objeto, momentos de criação, invenção e maturação. Isso porque os 

processos são imprevisíveis e não cabe ao pesquisador controlá-los. Necessário se faz lançar-

se ao acaso, ao inesperado e tentar captar o que dizem. É na perspectiva do modo de elaborar 

o conhecimento e participar do fluxo deste, sem se desvincular do mundo, que tratarei as 

operações até então afloradas do prototexto, quais sejam inacabamento, linguagem poética, a 

reinserção do sujeito do conhecimento e a estratégia. Apesar de tratar de cada operação em 

separado, elas por vezes se entrelaçam e formam as vestes complexas da prototextura, 

revelando a dialógica e a natureza hologramática em que uma se remete à outra, ora por 

desdobramento, ora por recursividade.  
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AASS  VVEESSTTEESS  CCOOMMPPLLEEXXAASS  DDAA  PPRROOTTOOTTEEXXTTUURRAA  

 

O universo desfaz-se numa nuvem de calor, precipita-se 

irremediavelmente num abismo, mas no interior desse processo 

irreversível podem aparecer zonas de ordem, porções do existente que 

tendem para uma forma, pontos privilegiados nos quais podemos 

perceber um desenho, uma perspectiva. A obra literária é uma dessas 

mínimas porções nas quais o existente se cristaliza numa forma, 

adquire um sentido, que não é nem fixo, nem definido, nem enrijecido 

numa imobilidade mineral, mas tão vivo quanto um organismo a 

poesia é uma grande inimiga do acaso, embora sendo ela também filha 

do acaso e sabendo que este em última instância ganhará a partida.   

 Ítalo Calvino. 

 

 Uma foto mostra a imagem de uma pedra tendo como fundo o céu 

azul. “Isso”, diremos, “é um „instantâneo‟. É um estado 

necessariamente transitório. Ou a pedra está caindo ou então está em 

ascensão: alguém acaba de jogá-la para cima. Mas, seja como for, ela 

está em movimento.” É o que afirma o nosso “bom senso”. 

Hubert Heeves 

 

A verdadeira lição do princípio da complementaridade, aquela que 

pode ser traduzida noutros campos do conhecimento, como Bohr toda 

a sua vida tentara fazer, é sem dúvida essa riqueza do real que 

transborda de cada linguagem, de cada estrutura lógica, de cada 

iluminação conceptual; cada uma pode somente exprimir uma parte 

dela – mas consegue exprimi-la. 

Ilya Prigogine 

 

 

 

 

 

IINNAACCAABBAAMMEENNTTOO    

 



56 

 

 

O inacabamento do prototexto surgiu no bojo das reflexões daquilo que é permanente 

e do que é mutável em nossas vidas, do que se pode separar, desfazer e o que é inseparável. 

Mais precisamente, no contexto escolar, com um sentimento de que os textos que tratam do 

conhecimento não poderiam se encerrar, serem concluídos, ter um ponto final em definitivo. 

Configura-se pelas reiteradas interpretações nas leituras e nas modificações dos textos com as 

aquisições de novos conhecimentos e aperfeiçoamento. Algo como o que diz Jorge Larrosa:  

 

Quase tudo aquilo que publiquei recentemente pode se considerar como um 

conjunto de notas para um texto ainda não escrito. E se alguma vez eu chegar a 

escrever esse texto, não será outra coisa senão o prelúdio de um outro escrito 

inexistente. Cada vez que sinto mais intensamente  que todo texto é um prólogo (ou 

um esboço) no momento em que se escreve, e uma máscara mortuária  alguns anos 

depois, quando não é outra coisa a não ser a figura já sem vida dessa tensão que o 

animava (LARROSA, 2002, p. 133). 

 

A aceitação dessa natureza de inacabamento não se deu de imediato como 

possibilidade de um método, instrumento ou artifício a ser utilizado no ensino e vir a ser 

defendido. Isso era completamente discordante do que eu vivera toda a minha vida. Os 

problemas de física apresentados em sala de aula seguiam um algoritmo e eram sempre 

conclusivos. Começavam com uma leitura – que mesmo na função de professor nem sempre 

eu compreendia –, em seguida se dava a seleção dos dados dos problemas (mesmo que o texto 

do problema não estivesse completamente compreendido, a coleta dos dados deveria se 

realizar) para serem colocados os números nas equações, resolvê-las e possibilitar se chegar a 

um resultado que, quase sempre, conferiam com a tabela de respostas no final do livro. 

Se todos os problemas era resolvidos a partir da linguagem matemática e era 

conclusivos, como poderia eu propor um texto inconcluso como instrumento de 

aprendizagem? Por fim, admiti que houvesse uma conclusão, mas que não se escondesse a 

incompletude (termo que primeiro me ocorreu) dos argumentos. Haja vista que os fenômenos, 

as leis, os problemas e os resultados pareciam suscitar novas interpretações. Guardei, então, 

essa idéia, mas não me convencia de todo. O que se passava comigo é que eu me deparava 

com um dos problemas dos limites da racionalidade. Comparava um sistema clássico de se 

produzir conhecimento, que era reproduzido em sala de aula, com a minha intuição. O 

ridículo parecia uma sombra a me acompanhar. Como sustentar a minha intuição advinda de 

um sentimento de inacabamento devido às minhas práticas em sala de aula e reflexões, com 

um paradigma científico que unia aplicação do raciocínio lógico e o formalismo matemático 

em um sistema coerente de explicação da realidade? Uma das fontes de sossego é que a minha 



57 

 

intuição poderia estar no plano da irracionalidade necessária ao pensar humano, posto que na 

esfera da realidade existe uma parcela de irracionalidade. Para Morin (1998, p.25) o cientista 

não é um ser superior, tem a mesma propensão ao erro como qualquer pessoa. Um outro 

alívio veio com uma justificativa de que poderia tornar discursivo o conhecimento, seja 

científico, seja artístico: 

 

Certamente, quando se considera, por exemplo, o teorema de Gödel ou a lógica de 

Tarski, que afirmam que nenhum sistema pode explicar-se inteiramente por si 

mesmo, um e outro abrem uma possibilidade de superação: é possível conceber um 

metassistema que permitiria tratar esse sistema como objeto. Nós sabemos, no 

entanto, que este metassistema, ele próprio, precisa de um metassistema para ser 

explicado ou inteiramente analisado. E, de metassistema em metassistema, não há 

fim definitivo, não há nível superior absoluto de explicação: há um indefinido ao 

infinito (MORIN, 2003b, p. 106, grifo nosso).  

 

Do modo que eu refletia acerca do inacabamento, Morin (2003b, p. 82) indica ser 

preciso insistir mais longamente nesta idéia de inacabado, que ele interiorizou cada vez mais 

em suas reflexões. Encerra um dos seus volumes do “método” tratando da consciência do 

inacabado de todas as coisas, de toda obra, enfatizando que esta consciência deve, ela mesma, 

levá-lo a escrever considerando o inacabado e não um possível término. Essa perspectiva 

deve, pois, nos levar a transformar a maneira como construímos nossos empreendimentos. 

Thomas Kuhn (1990, p. 36) evidencia o inacabamento como uma das características 

do conhecimento, haja vista que qualquer descrição tem de ser parcial.  Segundo Kuhn (1990, 

p. 44), o sucesso de um paradigma não tem uma garantia a priori, é em parte – a exemplo da 

análise aristotélica do movimento ou a matematização do campo eletromagnético por 

Maxwell – uma promessa de sucesso que pode ser descoberta em exemplos selecionados e 

ainda incompletos. A ciência normal consiste na atualização dessa promessa, atualização que 

se obtém ampliando-se o conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresenta como 

particularmente relevantes, aumentando-se a correlação entre esses fatos e as predições do 

paradigma e articulando-se ainda mais o próprio paradigma. Um sistema pronto, acabado é 

para Bohr (2000, p. 27) uma ilusão. Ele percebe a impossibilidade até mesmo de encararmos 

um organismo como um sistema bem definido de partículas materiais, haja vista a troca 

incessante de matéria com o meio. Para Paolo Rossi (1989, p. 63) o sentido de inacabamento 

teria se originado na grande revolução científica e filosófica do século XVII. Com ela foi se 

formando um modo de conceber a ciência como sendo uma lenta construção nunca concluída 

à qual cada um, nos limites de suas forças e suas capacidades, pode trazer a sua contribuição 

com a cooperação e, portanto, a criação de “institutos” sociais e lingüísticas adequados. 
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O inacabamento pode ser percebido na elaboração de algumas noções e conceitos. 

Prigogine (1992, p. 5) mostra que Entre o tempo e a eternidade não se completou ao ser 

publicado. Desde a publicação em 1988, na França, as pesquisas realizadas pelo seu grupo de 

pesquisa desenvolveram e ampliaram ainda mais as conclusões apresentadas no livro. Nessa 

mesma obra Prigogine (1998, p. 6) afirma que os argumentos do capítulo 5 permaneciam 

corretos, mas que gostaria de dar uma idéia destes novos desenvolvimentos de maneira mais 

pormenorizada. No livro Entre o tempo e a eternidade, Prigogine (1992, p. 11) adverte os 

leitores: “Optamos por apresentar as coisas no estado atual, sabendo como são incompletas 

nossas respostas, como ainda são imprevisíveis os problemas que as teorias atuais 

provocarão”. O sentimento de inacabado se percebe também quando Prigogine se questiona 

acerca de seu pensamento e com este as noções adotadas por ele: 

 

Como explicar a mudança por que passou nos últimos vinte anos a noção de 

irreversibilidade? Como é possível que o segundo princípio da termodinâmica 

tenha deixado de se identificar com o desaparecimento de toda atividade, e toda 

diferença, e possa hoje participar da compreensão de um mundo intrinsecamente 

evolutivo? (...) O que chamamos de ordem? O que chamamos de desordem? Todos 

sabem que as definições variam e traduzem o mais das vezes juízos sobre a beleza, a 

utilidade, os valores. Todavia, esses juízos também se enriquecem com o que 

aprendemos (PRIGOGINE, 1992, p. 52, 54-55). 

 

Morin (1999, p. 36-37) mostra, por sua vez, o sentido de inacabamento do seu livro “O 

método 3: o conhecimento do conhecimento”. Com despojamento, quase um sentimento de 

angústia, ele reconhece as lacunas e incertezas de sua cultura e do estado desigual de seu 

conhecimento e reflexão frente ao acervo de que dispunha para elaborar o livro, ao declarar 

que após a primeira versão (1976), acumulou notas, citações, fichas bibliográficas para 

consulta posterior, em imensos campos de saber, cada um podendo ocupar uma vida. O 

mesmo aconteceu com O método 5, a humanidade da humanidade. A identidade humana:  

 

Trata-se de tecer, de procurar reencontrar um semblante humano sem anular todas 

essas dificuldades, todas essas zonas de sombra, mas, por meio delas, religar os 

conhecimentos produzidos nessas diferentes ciências. Acredito que isso poderia ser 

feito, foi o que tentei em meu livro A identidade humana. É claro que o trabalho 

permanece inacabado e, em certo sentido, trata-se de algo inacabável, mas que 

sempre pode ser retomado; eventualmente, alguns elementos podem ser destruídos e 

substituídos por outros de acordo com a evolução dos saberes (MORIN ; CASSÉ, 

2008, p. 92, grifo nosso).  

 

Em praticamente todos os seus trabalhos Maria da Conceição de Almeida focaliza esse 

“estado de construção contínua”. Explicita já na introdução do “Mapa inacabado da 

complexidade” as características do prototexto – sem a este se referir, já que não conhecia tal 
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denominação – e, por conseqüência, a abertura para reescrevê-lo na dinâmica do 

conhecimento e da compreensão do aprendente. O significado e prototextura surge nos textos 

de Almeida em diversos aspectos. Como exemplo de uma superação da inércia presente na 

metodologia dita científica em que se pautam os textos científicos, com pretensão de atingir a 

totalidade, ela diz:  

 

Todo texto de natureza introdutório corre o risco de se tornar generalista e navegar 

na superfície. Tal risco aumenta na medida em que a pretensão à totalidade se torna 

um escudo de proteção contra o inacabamento e a parcialidade que parasitam todo 

conhecimento. Mesmo assim, as introduções servem como esboços, guias e mapas 

provisórios para serem revistos e completados permanentemente. Essa é sua face 

positiva. Além do mais, é sempre melhor dizer de forma parcial (consciente da 

dinâmica coletiva do conhecimento) do que esperar para anunciar a suposta 

informação completa, inequívoca, exata e verdadeira – atitude tão a gosto da 

ortodoxia que nutre os discursos de autoridade e reanima o velho paradigma da 

certeza (ALMEIDA, 2004, p. 9, grifo nosso).  

 

Almeida (2004, p. 24) localiza “o estado de inacabamento” no próprio “método” do 

pensamento complexo, em contraposição ao „programa‟ fixo do método da ciência moderna 

como uma seqüência pré-estabelecida de ações encadeadas sem desvios. A estratégia está 

imbuída implicitamente do prototexto porque na interioridade do conhecimento o 

inacabamento se manifesta na dinâmica ao longo da construção, modificando tanto as ações 

para esta construção bem como na alteração do texto em busca da compreensão do 

conhecimento. O inacabamento integra um dos onze tópicos elencados por Almeida (2004, p. 

29) para indicar caminhos e pistas para a compreensão do que seja a complexidade. O 

complexo não é o complicado edifício finalizado e estruturado precisamente em todas as 

etapas. O complexo é marcado pelo inacabamento. Por isso a natureza está em constante 

transformação na criação de novos padrões de organização, onde a evolução transita entre a 

desordem desestruturante e a ordem, e esta é possibilitada pela natureza de inacabamento que 

faz com que o sistema seja aberto e interaja com o meio, sendo assim, simultaneamente 

dependente e autônomo. 

Almeida (2003, p. 257) também nos alerta que desde o nascimento vivenciamos as 

coisas de forma parcial. Nada de estranho nisso, afirma, uma vez que a incompletude, o 

inacabamento, a parcialidade e a falta parasitam e constituem a condição humana. Nisso 

reside a tragédia e a aventura do viver que são também, para Morin, a tragédia e aventura do 

conhecer. A tragédia a qual Almeida se refere, possivelmente, é o sentimento vivido por 

Morin na construção do “Método 3” e, quiçá, de todos os outros livros. Em seu processo de 

construção Morin (1999, p. 38) ressalta a tragédia da complexidade que se situa no objeto do 
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conhecimento e na obra de conhecimento. Daí porque, para Morin, a complexidade é uma 

palavra “problema” e não uma palavra “solução”. 

Na tragédia do “objeto” Morin se viu forçado a escolher entre o fechamento do objeto 

estudado e a solidariedade com os outros objetos e com o seu meio e, em conseqüência, isolá-

lo dos problemas globais e fundamentais. Por outro lado, em não isolá-lo corria o risco de 

eliminar e dissolver as fronteiras que caracterizam cada objeto levando-o à superficialidade. 

Com a tragédia na “obra” Morin sofre a tensão a que o pensamento complexo é submetido em 

conciliar a impossibilidade e a necessidade de totalização, de unificação, de síntese ao passo 

que visa a estas, totalidade, unidade e síntese, e tem de se manter vigilante a essa pretensão.  

Para Morin (1999, p. 38), a conciliação dessa tensão se dá pela consciência absoluta e 

irremediável do caráter inacabado de todo conhecimento, de todo pensamento e de toda obra. 

É o que Almeida sinaliza quanto à construção do conhecimento: 

 

caminham respostas provisórias e prováveis, mas nunca respostas inequívocas, 

absolutamente satisfatórias, completas e incontestáveis. Em certa sintonia com a 

consciência do provisório e da parcialidade das explicações, o conhecimento 

científico tem se afastado cada vez mais da convicção de que o que dizemos, a partir 

das teorias e interpretações, corresponde à realidade tal qual ela é. Sabemos, hoje, 

que uma tal convicção corresponde a confundir  a descrição da realidade com ela 

própria. (...) todo conhecimento sobre qualquer fenômeno é uma construção a partir 

de indícios, pistas, sinais. Conectados entre si, segundo regras de proximidade, 

ressonância ou mesmo causalidades, esses indícios passam a construir juntos, um 

tecido narrativo que oferece sentido ao fenômeno do qual fala, mas que, nem por 

isso é o próprio fenômeno, nem o substitui (ALMEIDA, 2003, p. 257-258).  

 

O termo prototexto não só indica o inacabamento, mas é em si mesmo inacabado por 

ainda estar em busca de sua melhor forma, impregna o pensamento complexo, posto que 

Morin (2005, p. 8) propõe a complexidade não como a chave do mundo, mas um desafio a 

enfrentar; por sua vez o pensamento complexo não é o que evita ou suprime o desafio, mas o 

que ajuda a revelá-lo, e às vezes mesmo a superá-lo.  

Reconheço no prototexto uma grande pretensão, a de procurar dar possibilidade de 

promover um conhecimento capaz de apreender problemas globais e fundamentais para neles 

inserir os conhecimentos parciais e locais. Mas essa pretensão é ela própria incerta, lança-se 

como projeto nesse eterno refazer recursivo e dialógico na construção do conhecimento, o 

qual ressalta o inacabamento como marca da dinâmica do fazer científico, e do aprendiz em 

compreender esse conhecimento mutável dentro da própria dinâmica de seu modo de pensar. 

É dessa forma a expressão do inacabamento da ciência, tanto na atividade do cientista, quanto 

na veiculação desta à sociedade e construída no processo cognitivo pelo aprendente. Diz 
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respeito à natureza, ao mundo, à condição humana, à ciência e muito particularmente às 

expressões e comunicações humanas.  

O saber científico sobre o qual o prototexto se apóia para situar a condição humana 

permeada de incertezas, não só é provisório, mas também desemboca em profundos mistérios 

referentes ao Universo e ao ser humano, inclusive situado como autor e aprendiz. 

 

 

LLIINNGGUUAAGGEEMM  PPOOÉÉTTIICCAA    

 

 

A linguagem poética no contexto dessa tese tem sido usada, até então, sem 

especificar ou definir o seu significado. A crítica poderia argumentar, cheia de razão, que esse 

texto deveria ser reservado logo para o início. Contudo, deixei em suspense a poética já que 

não se trata de um termo desconhecido, por isso não deve ter trazido incompreensões 

significativas em se considerando seu sentido mais comum. Talvez Kuhn traga um bom 

argumento para o retardo na citação do termo. No ensaio A estrutura das revoluções 

científicas, ao tratar da mudança de visão que ocorre no cientista como uma das característica 

de paradigma, depois de ter usado os termos “ver”, “percepção” e “visão”, só na metade do 

livro é que pondera sobre estes significados: 

 

Se nos contentarmos com o emprego cotidiano do verbo “ver”, poderemos 

rapidamente reconhecer que já encontramos muitos outros exemplos das alterações 

na percepção científica que acompanham a mudança de paradigma. O emprego mais 

amplo dos termos “percepção” e “visão” requererá em breve uma defesa explícita, 

mas iniciarei ilustrando sua aplicação prática (KUHN, 1990, p. 152).  

 

De igual modo tentarei precisar a noção de poética, fazendo desfilar concepções acerca 

desse termo, acompanhar a construção do significado oferecido por Martin Heidegger quando 

este aprecia um poema de Friedrich Hölderlin (1770 - 1843) e, por fim, concluir com uma 

inserção à educação. 

Em Aristóteles (1999, p. 68) poesia tem o significado de mimetizar as coisas como 

elas poderiam acontecer segundo suas causas necessárias. Concordante com essa concepção 

Bachelard (1998, p. 76) trata poeticamente temas cientiíficos. A abordagem poética de 

Bachelard não se dá apenas pelo teor estético que um um texto pode transbordar, mas porque 

ele considera que o ser humano ao procurar compreender a natureza não a reproduz, mas vale-
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se da imaginação como meio de distorcer as imagens ou refazer aquilo que é natural em 

intelectual. O ato de fazer e refazer é também próprio da experimentação científica.  

 

A observação científica é sempre uma observação polêmica; ela confirma ou infirma 

uma tese anterior, um esquema prévio, um plano de observação; ela mostra, 

demonstrando; ela hierarquiza as aparências; ela transcende o imediato; ela 

reconstrói o real após ter reconstruído seus esquemas (BACHELARD, 1985, p.19). 

 

Esse refazer científico pode ser visto como o habitar poético. Essa habitação não é o 

de um ser que habita algo construído. A própria habitação consiste em construir sempre o 

objeto que lhe escapa, até fazer emergir o que lhe confirma a hipótese ou transformá-la. Nessa 

mesma perspectiva se coloca o ensino enquanto um fazer que se insere na educação científica 

que prima pelos valores humanos tanto quanto propõe Hamburger e Matos (2000). Heidegger 

põe em evidência que habitamos aquilo que construímos. Este é, realmente, o sentido do 

termo “poesia” quando ele também se refere à educação, sendo igualmente usado pelo artista 

que habita aquilo que constrói através de sua imaginação. Para Heidegger (2001, p. 171) os 

termos imaginação, fazer e habitar podem ser lidos do poema de Hӧlderlin: 

  

Deve um homem, no esforço mais sincero que é a vida, 

levantar os olhos e dizer: assim 

quero ser também Sim. Enquanto perdurar junto ao coração 

a amizade, pura, o homem pode medir-se 

sem infelicidade com o divino. É deus desconhecido 

Ele aparece como o céu Acredito mais  

que seja assim. É a medida dos homens. 

Cheio de méritos, mas poeticamente 

o homem habita esta terra. Mais puro, porém,  

do que a sombra da noite com as estrelas, 

se assim posso dizer, é 

o homem, esse que se chama imagem do divino. 

Existe sobre a terra uma medida Não há nenhuma. 

 

Heidegger procura mostrar a relação entre poesia e habitação, entre construir e habitar, 

“o habitar humano é poético”. A incompatibilidade aparente entre o habitar e poesia, é 

percebida se considerarmos que a poesia apenas possui existência na forma do literário. 
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Como, então, sustentar que o habitar humano é poético? Para Heidegger (2001, p. 166) a arte 

do poeta consiste em desconsiderar o real. Em lugar de agir, os poetas sonham, apenas 

fantasiam. Fantasias são tecidas sem esforço. Ao passo que associamos as ações do poeta, 

fantasia, à ausência de esforço, Heidegger pinça do poema Deve um homem, no esforço mais 

sincero que é a vida, levantar os olhos e dizer: assim quero ser também? Sim. Ao invés de 

simples fantasia passamos a ter a imaginação. Esta surge a partir de um esforço, o esforço de 

levantar os olhos. Esse levantar não inclui apenas as ações dos músculos dos olhos e do 

pescoço. Para Heidegger (2001, p. 172) “Esse levantar os olhos mede o entre céu e terra. Esse 

entre possui uma medida comedida e ajustada ao habitar do homem”. Evoca a concepção 

grega de poieses () que é fazer e que leva à idéia de poesia enquanto imaginação com 

o esforço de construção como um habitar o que se constrói. Heidegger atribui categoria de 

dimensão à medida comedida, aberta através do entre céu e terra.  

Em uma leitura linear seríamos levados a pensar o entre céu e terra como um espaço 

métrico entendido na perspectiva euclidiana. Por extensão, no espaço newtoniano. Espaços 

que podem ser comparados ao espaço real na medição. Pois quando medimos um objeto 

comparamos as dimensões (comprimento, largura e altura) dele a um padrão, o metro. Por 

outro lado este se refere à uma infinitésima fração de segundos, que por sua vez se relaciona 

mais precisamente com a transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do 

átomo de césio 133. Como facilmente se percebe, a noção de medida já exige a nossa 

compreensão da íntima relação entre o objeto medido, o tempo e o ser que realiza a medição. 

Se extraímos de imediato um número na medição de um objeto em um laboratório como se o 

dado estivesse à espera de resgate, o mesmo não se dá com “Esse levantar os olhos mede o 

entre céu e terra”. Heidegger (2001, p. 172) contesta essa associação imediata do número 

resultante da medida do espaço métrico com a dimensão do espaço. Alerta que o que 

compreendemos por dimensão (comprimento) tampouco é uma extensão do espaço, 

entendido segundo a sua representação habitual. A priori o espaço já sempre necessita da 

dimensão, a partir do qual é concedido. Essa relação entre espaço e dimensão pode ser 

entendida se considerarmos a medida enquanto etapa na criação do conhecimento. Segundo 

Bachelard (1985, p. 14), essa associação imediata não é possível, pois o objeto do 

conhecimento como realização do racional na experiência científica é o de um realismo de 

razão experimentada, feita e refeita. Para Bachelard (1985, p. 17), os fundamentos do real 

nem são acessados por uma intuição do fenômeno de uma única vez, nem tampouco por uma 

convicção racional – absoluta e definitiva – que imporia categorias fundamentais a nossos 

métodos de pesquisas experimentais. O objeto do conhecimento não é um ser pronto à espera 
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de ser resgatado, descoberto. Assim, a relação entre poesia e medida que antes parecia 

esotérica em Heidegger – por ser a poesia um tema raramente transversalizado com a ciência 

em sala de aula (ARAÚJO, 2007a,b,d, 2008a,b) –, em Bachelard (1985, p. 117) é anunciada 

como uma novidade metodológica, por considerar a relação entre teoria e experiência tão 

estreita que qualquer método só manteria seu valor em função da renovação proporcionada ao 

objeto. Para além dessa associação imediata de medida é que Heidegger evoca Hӧlderlin: 

 

Quando Hӧlderlin fala do habitar, ele vislumbra o traço fundamental da presença 

humana. Ele vê o “poético” a partir da relação com esse habitar, compreendido nesse 

modo vigoroso e essencial. Isso não diz que o poético seja apenas um adorno e um 

acréscimo ao habitar. O poético do habitar também não significa apenas que o 

poético anteceda de alguma maneira o habitar. As palavras “... poeticamente o 

homem habita...” dizem muito mais. Dizem que a poesia permite ao habitar ser um 

habitar. Poesia é deixar-habitar, em sentido próprio. Mas como encontramos 

habitação Mediante um construir. Entendida como deixar-habitar, poesia é 

construir (HEIDEGGER, 2001, p. 167). 

 

Para Heidegger (2001, p. 168), em seu habitar, o homem se mostra digno de muitos 

méritos quando cuida da terra e colhe o que ali cresce. Esse modo de convivência com a terra, 

cuidar e colher, é uma forma de construir. No diálogo com a terra o homem edifica: 

 

No sentido do cuidado do construtor com o crescimento, da edificação de construções 

e obras e da confecção de instrumentos, construir é, precisamente, uma conseqüência 

do habitar e não a sua razão de ser ou mesmo a sua fundamentação. Essa deve 

acontecer num outro sentido de construir. Construir, na acepção habitual, assumida, na 

maior parte das vezes, como exclusiva e por isso a única conhecida, traz sem dúvida 

para o habitar muitos méritos. O homem, no entanto, só consegue habitar após ter 

construído num outro modo e quando constrói e continua a construir na 

compenetração de um sentido. (...) Quando Hӧlderlin ousa dizer, no entanto, que o 

habitar dos mortais é poético, essas palavras, levemente pronunciadas, dão a 

impressão de que o habitar “poético” é precisamente o que arranca os homens da 

terra. Pois o “poético” parece pertencer, quanto ao seu valor poético, ao reino da 

fantasia. O habitar poético sobrevoa fantasticamente o real. (...) A poesia não sobrevoa 

e nem se eleva sobre a terra a fim de abandoná-la e pairar sobre ela. É a poesia que 

traz o homem para a terra, para ela, e assim o traz para um habitar (HEIDEGGER, 

2001, p. 167, grifo nosso).  
 

A poesia enquanto construção nos traz algumas lições, dentre elas a da leitura que nos 

deforma e nos forma. Habitamos aquilo que construímos, passamos a ser o que habitamos. A 

leitura é um dos nossos modos de habitação. O que para Larrosa (2002, p.133) “a leitura não é 

só um passatempo, um mecanismo de evasão do mundo real e do eu real. E não se reduz, 

tampouco, a um meio de conseguir conhecimento”. É no sentido mais amplo que podemos 

conceber a educação que a palavra poética se manifesta aqui: a de que precisamos habitar o 

que fazemos, para que em resposta o mundo venha sonhar em nós. O que de certa forma, 
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remete-nos à resposta de Protágoras à Sócrates no diálogo de Platão: Iremos ensinar a verdade 

com a ajuda da “poesia”. É dessa forma que Henri Atlan (2001, p. 187) situa a poesia referida 

por Protágoras como a poesia épica; graças a ela, a virtude é ensinada, não como uma 

dedução da verdade, mas com identificação do herói. Atlan dialogiza a ciência e a educação 

por meio da poesia: 

 

 Em grande parte, os educadores desempenham seu papel na perspectiva de 

Protágoras, já que as mídias, colocando em cena os heróis, falam muito mais à 

imaginação do que à razão. (...) Isso não quer dizer que a “razão científica” deva ser 

colocada de lado; bem ao contrário, isso significa simplesmente que seria necessário 

chegar a instituir um controle recíproco (ATLAN, 2001, p. 188). 

 

Por sua vez, Morin (2004a, p. 46) põe à educação a missão de religar os saberes. Nessa 

perspectiva o ensino em nossas escolas, então, poderia tentar promover a convergência entre o 

sujeito e a natureza, entre as ciências naturais e as ciências das humanidades para se chegar a 

uma tomada de consciência da coletividade do destino próprio de nossa era planetária, onde 

todos os humanos são confrontados com os mesmos problemas vitais e mortais. No labor de 

ensinar, ao invés de entendermos a medida como ação de um observador exilado da natureza, 

um sujeito excluído cuidadosamento sem envolvimento com a medida, em atenção à 

objetividade dos dados, teríamos na religação um reencantamento da natureza, um sujeito 

implicado no ato de medir por não poder se desvencilhar, por natureza, da natureza a qual está 

geneticamente ligado. Esse procedimento é possível tendo em conta que 

 

 a poesia, que faz parte da literatura e, ao mesmo tempo, é mais que a literatura, leva-

nos à dimensão poética da existência humana. Revela que habitamos a Terra, não só 

prosaicamente – sujeitos à utilidade e à funcionalidade –, mas também 

poeticamente, destinados ao deslumbramento, ao amor, ao êxtase. Pelo poder da 

linguagem, a poesia nos põe em comunicação com o mistério, que está além do 

dizível (MORIN, 2004a, p. 45). 

 

Ainda no significado da poesia é que David Bohm (2001, p. 158) também se remete 

aos gregos. Em suas reflexões sobre o nosso modo fragmentário de conceber o conhecimento, 

ele critica a crença de que o conhecimento é alcançado por meio da separação do objeto de 

seu meio e a divisão dele até chegar a uma unidade fundamental. Nesse procedimento o 

sujeito estaria separado da experiência e seria um coletor de dados da natureza que é externa a 

ele. A proposta de Bohm (2001, p. 22) se constitui em uma “metodologia” sem fragmentação, 

em que a relação entre o pensamento e a realidade seja muito mais complexa do que a de uma 

mera correspondência e se possa atingir o insight, uma visão de mundo. Com base na 
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pesquisa científica Bohm afirma que boa parte do nosso pensamento está assentada em termos 

de teorias. A palavra “teoria” deriva do grego theoria, que tem, assim como a palavra 

“teatro”, a mesma raiz em uma palavra que significa “observar” ou “fazer um espetáculo”. 

Assim, poder-se-ia dizer que uma teoria é, basicamente, uma forma de insight ou introvisão, 

um modo de olhar para o mundo, e não uma forma de conhecimento de como ele é. O termo 

insight utilizado por Bohm (2001, p. 32) designa o surgimento da teoria como uma visão de 

mundo pertencente ao fluxo universal que não pode ser definido explicitamente, mas que só 

pode ser conhecido implicitamente, conforme indicado pelas formas e configurações 

explicitamente definíveis, algumas estáveis e outras instáveis, podendo ser abstraídas do fluxo 

universal. Neste fluxo a mente e a matéria não seriam duas instâncias ou substâncias 

separadas, mas aspectos diferentes de um movimento total e ininterrupto. O que Bohm (2001, 

p. 86) propõe é que o sujeito não se separe ao medir, nem separe o que está sendo medido 

para se conhecer um objeto; que tal compreensão vise a uma totalidade sem que seja uma 

correspondência reflexiva entre pensamento e realidade como um todo. Essa compreensão 

deve ser considerada como uma forma de arte, como a poesia, que pode nos dispor em 

direção à ordem e à harmonia na “dança global da mente”. Com isso Bohm (2001, p. 68) 

propõe uma revolução com um reomodo de pensar, de ver, de olhar, ao se considerar a 

linguagem como uma forma particular de ordem. No reomodo a palavra construção não é 

fortuita, mas desempenha um papel fundamental ao tornar possível todo um modo novo de 

linguagem, embora a atividade de construção da palavra esteja sendo continuamente trazida 

ao nosso conhecimento, os significados dependem de uma maneira essencial, das formas 

dessas construções. E nesse sentido de construção, Bohm (2001, p. 158) vai buscar a raiz de 

“poesia” na palavra grega poien, que significa “fazer” ou “criar”. Assim, em seus aspectos 

mais originais, a ciência assume uma qualidade de comunicação poética de percepção 

criativa de uma nova ordem. 

Já em Prigogine (1991, p. 215) o sentido da poética acontece como parte do problema 

do “diálogo” necessário com os saberes preexistentes, os saberes da tradição onde a ciência se 

afirma hoje como ciência humana. Uma ciência feita pela humanidade, para a humanidade 

que busca humanidade no fazer. A ciência acontece, segundo Prigogine (1988, p. 13), na 

coletividade de uma população rica e diversa em práticas cognitivas como em extensão aos 

cinco sentidos, o sentido de auscultação poética da natureza, com o significado etimológico 

em que o poeta é um fabricante – explorador ativo, manipulador e calculador, mas doravante 

capaz de respeitar a natureza com quem dialoga. Nessa perspectiva a poesia age com suas 

faces multissignificativas do fazer científico criativo, com a linguagem literária e 
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encantamento da natureza, com fazer/criar o sentido estético de organização do conhecimento 

em uma estratégia narrativa no ensino de ciências (ARAÚJO, 2008a), nos quais os processos 

cognitivos dinâmicos de auto-organização promovem emergências segundo Morin (2004b, p. 

173).  

Portanto, o ser humano em sua educação geral e, em especial, na educação científica 

não pode prescindir de uma ou outra concepção: medida e poesia. Tal como Bachelard (1985, 

p. 17) coloca o epistemólogo na encruzilhada dos caminhos entre as filosofias contrárias do 

realismo e racionalismo para desenvolver toda uma pedagogia da prova, dinamismo pelo qual 

a ciência simplifica o real e complica a razão, única psicologia possível do espírito humano. 

Ambas as concepções aparentemente contraditórias são necessárias para articularmos o 

movimento em nosso espaço-tempo para tentarmos viver em uma medida comedida a 

aventura da vida, frente à realidade mutante e caótica.  

Mas o que é realidade, afinal? Supondo que discutimos satisfatoriamente a relação 

entre medida e poesia como faces distintas de uma mesma realidade, e que agora temos com 

mais clareza os multissignificados da poética, abordemos a questão do que seja a realidade 

com relação à linguagem e o sujeito implicado na construção do conhecimento. 

 

 

SSUUJJEEIITTOO  IIMMPPLLIICCAADDOO  EE  LLIINNGGUUAAGGEEMM 

 

 

O conceito de realidade, no século XIX, segundo Heisenberg (1981, p. 121),  estava 

ladeado pelos conceitos fundamentais de espaço, tempo, matéria, causalidade e dizia respeito 

a coisas e fenômenos que percebemos pelos nossos sentidos ou, então, àqueles que podemos 

observar graças à disponibilidade de instrumentos refinados que a ciência técnica veio 

propiciar. Foi com o advento da teoria quântica que o conceito de realidade sofreu uma 

mudança como algo para além de uma simples continuação do passado. Quando falamos em 

„realidade‟, lidamos com experiências e linguagens que tratam do conhecimento tendo em 

vista a mudança como um novo caminho quanto à estrutura da ciência moderna. 

Heisenberg (1981, p.101) se defrontou com o questionamento acerca da linguagem e 

da física ao analisar um problema fundamental: a impossibilidade dos novos aspectos da 

natureza – surgidos pelo progresso da técnica experimental –, serem descritos em termos de 

conceitos da vida diária. Percebemos uma primeira conseqüência e confronto entre linguagem 

e técnica: a linguagem matemática é um esquema que permite a predição de resultados 
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apresentados pelo progresso da técnica experimental e a interpretação dos resultados só é 

acessível a poucos especialistas. Como fazer a interpretação dos resultados versus 

comunicação à sociedade se a linguagem matemática é estritamente especializada Nisso 

reside a distinção alertada por Morin entre o que é esotérico e o que é exotérico, sendo o 

segundo termo representativo da forma clara de comunicação esperada da comunidade 

científica. 

Para Heisenberg a exposição dos resultados de uma experiência só pode ser efetiva se 

a explicação for a todos compreensíveis. Aqui planta-se um ponto fundamental da linguagem: 

a comunicação. A própria comunicação do cientista em linguagem simples e clara se constitui 

em um critério do grau de entendimento a que ele chegou. Dessa forma podemos frisar três 

fenômenos que provocaram os problemas lingüísticos na física enfrentados por Heisenberg:  

a) quando se precisou falar da estrutura dos átomos propriamente ditos e não dos fatos 

a respeito dos átomos, como as manchas negras e os traços da câmara de Wilson;  

b) como explicar o caráter ondulatório e o caráter corpuscular da luz a depender do 

arranjo experimental;  

c) a linguagem matemática pode tratar desses problemas e ao mesmo tempo comunicar 

o que acontece?  

Nem a formulação matemática, nem os conceitos da física clássica, segundo 

Heisenberg (1981, p.108), puderam dar uma solução a essas questões.  

Para Heisenberg (1981, p. 123) uma das características mais importantes do 

desenvolvimento e análise da física moderna é a experiência a demonstrar que os conceitos da 

linguagem cotidiana, mesmo com imprecisão, parecem exibir uma estabilidade maior na 

expansão do conhecimento que os termos precisos que a linguagem científica ostenta. Isso 

porque a linguagem cotidiana, apesar da imprecisão, está ligada a uma ampla experiência de 

vida, enquanto que a linguagem científica é decorrente de uma idealização a partir somente de 

grupos limitados de fenômenos. Isso, por si só, não é motivo para surpresa, pois os conceitos 

da linguagem natural são cunhados pela associação direta com a realidade, os múltiplos 

aspectos das situações cotidianas que constituem as experiências de vida. Essa imprecisão da 

linguagem, que a princípio pode parecer uma desvantagem ou uma deficiência, ganha cores 

na reflexão de alguns outros pensadores.  

Para Maturana (1997, p. 20) as diferentes palavras que utilizamos na vida cotidiana, 

não pretendem ser precisas, mas correspondem a diferentes operações que realizamos no 

viver, e nunca são, na verdade, arbitrárias, e sempre revelam coerências do viver no âmbito de 

nossa atuação como ser humano. Por sua vez, Ítalo Calvino (2003, p. 73) alinha exatidão ao 
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emprego impreciso da linguagem. Calvino quando se refere a Giacomo Leopardi sustenta que 

a linguagem é tanto mais poética quanto mais vaga e imprecisa for. Mas logo de imediato ele 

lembra que a língua italiana é a única em que o termo “vago” significa gracioso, atraente e 

traz consigo a idéia de movimento e mutabilidade, que se associa tanto ao incerto e ao 

indefinido quanto à graça e ao agradável. Indica a literatura como salvadora da epidemia que 

assola a humanidade inteira em sua faculdade mais característica, o uso da palavra, sendo a 

doença da linguagem a perda de força cognoscitiva, levando a um automatismo que tende a 

nivelar a expressão em fórmulas mais genéricas e diluir os significados. Só a literatura, para 

Calvino (2003, p. 72), poderia criar os anticorpos que coíbam a expansão desse flagelo 

lingüístico. O “vago” de Calvino se aproxima ao fuzzy concepts (conceitos fluidos), termo 

definido pelo matemático Lofti Asker Zadeh, em uma acepção que se aproxima da idéia de 

“conceitos imprecisos” segundo Abraham Moles:  

 

 Conjuntos (fuzzy sets) que permanecendo perfeitamente operacionais no nível do 

pensamento e da criação, possuem definições bastantes vagas e que não é útil que 

sejam precisados abusivamente, pois uma definição estreita demais evacua seu valor 

heurístico e, de fato, os esvazia de seus conteúdos (MOLES, 1995, p. 51-52). 

 

Moles segue a orientação de que a ciência tem de ter como objeto as formas regulares, 

mas também as coisas vagas, imprecisas, as relações incertas. Pois a ciência, tal como a 

conhecemos não nos fala quase do que é impreciso, do que é flutuante, do que muda e só se 

repete aproximativamente:  

 

 Ela a ciência prefere, através das vozes de seus representantes titulares, as 

correlações fortes entre as variáveis ao invés das correlações fracas da vida. Os 

fenômenos vagos, as relações imprecisas são primeiro sistemas onde as correlações 

entre as grandezas são fracas (0,2 – 0,4 – 0,6) e, portanto, as relações incertas. Mas 

uma correlação fraca é mesmo assim uma coisa diferente de correlação 

absolutamente nenhuma: ela é certamente objeto de ciência e um objeto importante, 

pois é o tecido da vida real (MOLES, 1995, p. 16). 

 

Como para corroborar as reflexões de Bohr, Heisenberg, Maturana e Calvino, Moles 

(1995, p.19) afirma: que há enfim fenômenos vagos por essência. Estes seriam fenômenos 

cujos conceitos que servem para enunciá-los são eles próprios vagos, talvez inadequados, mas 

que são os únicos dos quais dispomos. E orienta quanto ao cuidado para se estudar o 

conhecimento do real por meio destes conceitos: 

 

 Nossa tese será a de que é necessário estudá-los servindo-nos daquilo que sabemos 

sem querer forçar a levar os conceitos em direção a uma precisão que lhes destrói o 
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sentido, desenvolvendo as relações que existem entre estes conceitos de uma 

maneira “rigorosa”, isto é, de acordo com a lei da razão (MOLES, 1995, p. 19). 

 

A linguagem, portanto, retém a imprecisão que lhe é peculiar, já que é uma construção 

humana. Da certeza e precisão de uma linguagem científica extraída da experimentação por 

meio de medidas objetivas e excludentes de seus observadores, exigidas pela ciência 

moderna, chegamos à teoria quântica que nos possibilita aliar-nos à comunicação diária e à 

linguagem onírica. É como nos ensina Almeida (2004, p. 8) quanto à vagueza da linguagem 

impossibilitar o uso dos esquemas lógicos usuais, mas por outro lado nos defrontamos aqui 

com uma linguagem apta a cintilar imagens em nossas mentes. De modo análogo à medida 

quântica que se atualiza na irreversibilidade, as palavras nos ajudam a expressar não uma 

verdade unívoca, mas tão-somente uma tendência na direção da “realidade” do que 

transparece. Ao invés de acreditar plenamente na existência do fato concreto, optamos por 

uma potencialidade, a potentia, no sentido da filosofia aristotélica; no lugar do dado objetivo, 

a noção de flutuação, como o que está por se configurar ou se constitui numa possibilidade.  

 Assim, a separação entre a linguagem científica exata por um lado, e a linguagem 

cotidiana mais a linguagem poética vagas e imprecisas por outro, deixa de fazer sentido e 

ganha coerência de comunicação a partir do princípio da complementaridade que trata do 

paradoxal comportamento da luz evocando o princípio da correspondência. Como o princípio 

da complementaridade surgiu em função das experimentações e reflexões quanto aos aspectos 

da luz, vejamos as ponderações de Bohr. 

Para Heisenberg (1981, p. 108) a evocação desse princípio só foi possível com a 

introdução do conceito de complementaridade de Niels Bohr. Este encorajou os físicos a 

utilizarem uma linguagem ambígua em conformidade com o princípio de indeterminação, a 

aplicar em alternância conceitos clássicos distintos que, se usados simultaneamente, levariam 

a contradições. Para Bohr o princípio da correspondência expressa o esforço de utilizar ao 

máximo os conceitos das teorias clássicas da mecânica e da eletrodinâmica, apesar do 

contraste entre essas teorias e o quantum de ação. Com isso ele afirma que a noção de 

complementaridade serve para simbolizar a limitação fundamental, encontrada na física 

atômica, da existência objetiva de fenômenos independentemente dos meios de sua 

observação. Assim, a relação entre linguagem científica, cotidiana e poética leva a uma 

dependência bipolar, um reducionismo de mão dupla: nenhum resultado da investigação 

biológica, por exemplo, pode ser inequivocamente descrito de outra maneira que não em 

termos da física e da química, do mesmo modo que qualquer explicação da experiência, 
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mesmo na física atômica, tem que se fundamentar, em última instância, no uso dos conceitos 

indispensáveis a um registro consciente das impressões sensoriais.  

Essa observação do uso das palavras leva Bohr (2000, p. 28) a refletir acerca da 

dificuldade entre a distinção do que é a realidade observada e o que é o observador, quando 

por outro lado tem sido transmitida para nós a obviedade da separação entre o sujeito e o 

objeto como critério legítimo de objetividade da razão científica. Bohr nos lembra que a 

separação entre sujeito e objeto, quando da descrição das experiências científicas, baseara-se 

no pressuposto, inerente às convenções comuns da linguagem, de que é possível traçar uma 

distinção nítida entre o comportamento dos objetos e os meios de observação. Este 

pressuposto não é só plenamente justificado por toda experiência cotidiana, mas constitui a 

base da física clássica. Vale lembrar que foi Descartes quem protagonizou a separação entre o 

sujeito pensante e o mundo. Já com a implicação do observador nas medidas relativísticas de 

Einstein (2001, p. 11-51) e depois com as medidas quânticas passamos a nos situar diante de 

um problema epistemológico completamente novo na filosofia natural: a indissociação do 

sujeito-objeto. Essa novidade de indissociação do sujeito-objeto se manifesta quando lidamos 

com os processos atômicos individuais, essencialmente determinados pela interação entre os 

instrumentos de medidas e os objetos, e nos força a refletir acerca do conhecimento que 

podemos obter com respeito aos objetos. Mas não só. Bohr apresenta um dos fortes 

argumentos que mostra a impossibilidade de considerar apenas a matemática como linguagem 

da ciência, pois para comunicar o produto da experiência: 

 

devemos reconhecer que a meta de todo experimento físico – obter conhecimento 

em condições passíveis de ser reproduzidas e comunicadas – deixa-nos sem 

alternativa senão utilizar conceitos cotidianos, talvez aperfeiçoados pela 

terminologia da física clássica, não apenas em todos os relatos da construção e 

manipulação dos instrumentos de medida, mas também na descrição dos resultados 

experimentais efetivamente obtidos. Por outro lado, é igualmente importante 

compreender que justamente essa situação implica que nenhum resultado de um 

experimento concernente a um fenômeno que, em princípio, esteja fora do âmbito da 

física clássica pode ser interpretado como dando informações sobre propriedades 

independentes dos objetos; está, antes, intrinsecamente ligado a uma situação 

definida, em cuja descrição os instrumentos de medida que interagem com os 

objetos também têm uma participação essencial (BOHR, 2000, p. 32-33). 

 

Sabemos que todo entendimento deve, por fim, valer-se também da linguagem 

comum, pois é somente através dela que estaremos seguros de tocar a Realidade. Para 

Heisenberg (1981, p. 108, 124) apesar de impreciso o emprego da linguagem comum é 

satisfatório, em muitos casos, por nos fazer relembrar de um uso semelhante no falar 

cotidiano ou na linguagem poética. Legítimo, portanto, a linguagem natural – cotidiana e 
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poética – e os conceitos essenciais que ela revela. Essa abordagem é uma das portas abertas 

pela física moderna de uma visão mais ampla sobre a relação entre mente humana e realidade.  

Pautado no que tange ao humano é que a complementaridade não se restringe à apenas 

ao paradoxo onda-corpúsculo da física. Heisenberg (1981, p. 108) amplia os horizontes de 

aplicação da complementaridade. Procura trazer para o mundo as concepções que pareciam só 

valer para o microcosmo da física. Tudo se passa como se Heisenberg quisesse colocar em pé 

de igualdade, ou pelo menos de coligação, a razão e a emoção em dois exemplos: ao refletir 

acerca de uma decisão a ser tomada e os motivos para a nossa escolha, ou quando quisermos 

escolher entre usufruir sensualmente uma música ou analisar sua estrutura. No diapasão da 

complementaridade é que para Bohr (2000, p. 111-112) a linguagem faz comunicar os 

acontecimentos na ciência, posto que a meta da ciência é ordenar nossa experiência. Toda 

análise das condições do conhecimento humano deve se assentar em considerações sobre o 

caráter e o alcance de nossos meios de expressão. Reduzir as experiências a uma única 

linguagem restringe a comunicação. Somente a partir de uma descrição complementar – 

medida e poesia – que transcenda o âmbito da concepção mecânica da natureza é possível 

encontrar espaço para as regularidades fundamentais que respondem pelas propriedades das 

substâncias de que se compõem nossos instrumentos e nossos corpos. Além do que se pode 

dizer sobre a linguagem cotidiana ou poética em relação à científica é que se supõe esta 

última isenta de subjetividade, enquanto aquelas têm a emoção como uma das pétalas da 

polifonia subjetiva. É com a pétala da emoção que Maturana (2005, p. 15) questiona o 

racional como único fundante do conhecimento. Para ele, considerar a razão como 

característica principal do ser humano relega a emoção a uma dimensão irracionalmente 

animal ou alguma coisa que nega o racional. Emoção para Maturana são disposições corporais 

dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que nos movemos: 

 

Falamos como se o racional tivesse um fundamento transcendental que dá validade 

universal, independentemente do que fazemos como seres vivos. Isso não é assim. 

Todo o sistema racional se baseia em premissas fundamentais aceitas a priori, 

aceitas porque as pessoas gostam delas, aceitas porque as pessoas as aceitam 

simplesmente a partir de suas preferências. E isso é assim em qualquer domínio, seja 

o da Matemática, da Física, da Química, da Economia, da Filosofia ou da Literatura. 

Todo sistema racional se baseia em premissas ou noções fundamentais que 

aceitamos como ponto de partida porque queremos fazê-lo, e com as quais operamos 

em sua construção (MATURANA, 2005, p. 16). 

 

E não só, para Maturana a emoção funda o racional, pois todo sistema racional se 

apóia nela para determinar os critérios de escolha das premissas para constituir as operações 

racionais. A razão e a emoção são instâncias indissociáveis do ser humano: 
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O humano se constitui no entrelaçamento do emocional com o racional. O racional 

se constitui nas coerências operacionais dos sistemas argumentativos que 

construímos na linguagem, para defender ou justificar nossas ações. Normalmente 

vivemos nossos argumentos racionais sem fazer referência às emoções em que se 

fundam, porque não sabemos que eles e todas as nossas ações têm um fundamento 

emocional, e acreditamos que tal condição seria uma limitação ao nosso ser racional. 

Mas o fundamento emocional do racional é uma limitação? Não! Ao contrário, é sua 

condição de possibilidade... (MATURANA, 2005, p. 18). 

 

Essa condição é defendida por Maturana (2005, p. 19) por acreditar que o que faz o 

humano não é a manipulação com os membros enquanto parte constitutiva do corpo, mas a 

linguagem e o seu entrelaçamento com o emocionar. E aqui recaímos na questão abordada por 

Heisenberg e Bohr quanto a finalidade última da ciência que é a comunicação da experiência 

científica. E Maturana (2005, p. 19-20) retruca à concepção comum que temos de que a 

linguagem é um sistema simbólico de comunicação. Para ele os símbolos são secundários à 

linguagem. A linguagem está relacionada com coordenações de ação, ou seja, comunicação, 

mas não com qualquer coordenação de ação, apenas com coordenações de ações consensuais. 

E nessa concepção Maturana (2005, p. 20) faz valer a recursividade de Morin (1998, p. 332) 

como um dos princípios da complexidade ao dizer que “a linguagem é um operar em 

coordenações consensuais de coordenações consensuais de ações”. Nada simples nem 

facilmente compreensível. Mas ele tenta esclarecer a sua forma recursiva de caracterizar a 

linguagem por meio da história humana: 

 

Em outras palavras, digo que é na conservação de um modo de vida, caracterizada 

pelo compartilhar alimentos no prazer da convivência e no encontro sensual 

recorrente, no qual os machos e as fêmeas convivem em torno da criação dos filhos, 

que pode dar-se, e há de se ter dado, o modo de vida em coordenações consensuais 

de coordenações consensuais de ações que constituem a linguagem (MATURANA, 

2005, p. 22). 

 

Enquanto Bohr questionou a suposta obviedade da separação entre sujeito e objeto 

frente às experiências da física atômica – mas estendeu a outros campos – Maturana o faz por 

meio de toda e qualquer ação humana. Para Maturana (2005, p. 22) não há ação humana sem 

uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato. E não só, o amor é a 

emoção fundamental que torna possível o domínio de ações em que nossas interações 

recorrentes com o outro legitimam o outro na convivência, ou seja, a história da hominização 

acontece no surgimento da alteridade, a aceitação do outro. A concepção de amor para 

Maturana (2005, p. 23) é o fundamento do social, mas nem toda convivência é social. O amor 

é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da aceitação 
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do outro como legítimos outro na convivência, e é esse modo de convivência que conotamos 

quando falamos do social. Por fim, para Maturana (2005, p. 27-29) a linguagem não é um 

instrumento de comunicação, pois se assim a considerasse ela seria uma propriedade do 

corpo. Ele atribui ao conhecimento e à comunicação um processo de construção na 

intersubjetividade e não como algo pronto a ser transferido. Com isso também procura 

resolver a separação entre corpo e espírito, ao considerar que somos determinados em nossa 

estrutura e que nem todo fenômeno acontece no corpo, mas nas relações com os outros. A 

linguagem não acontece no corpo como uma propriedade da pessoa que permite manipular 

símbolos, nem na cabeça, nem consiste num conjunto de regras, mas surge como um operar 

do observador no espaço de relações e pertence ao âmbito das coordenações de ação, como 

um modo de fluir nelas. Com isso Maturana admite a mobilidade da estrutura humana ao 

passo que, ao mudar o espaço de comunicação, muda o linguajar como um modo de relação 

com a circunstância e/ou com o outro, que adquire uma complexidade especial na 

recursividade do operar humano na linguagem. É com essa admissão de fluxo que Maturana 

entende que o futuro de um organismo nunca está determinado em sua origem, e procura 

nessa perspectiva compreender a educação e, nela, a linguagem que distingue os objetos sem 

separá-los. 

No entanto, com o princípio de objetividade ainda vige a crença de que o universo 

existe independente de nossa observação, logo, no espaço e tempo os fenômenos acontecem 

independente de serem observados ou não. Assim, se a experimentação for conduzida 

cuidadosamente, ela seria reproduzida com os mesmos resultados independente de quem a 

realizasse em qualquer tempo histórico. Isso implicaria na exclusão do sujeito do 

conhecimento e na a-historicidade dos fatos científicos. Para a ciência clássica e para a 

gramática da ciência contemporânea, o que é científico deve ser escrito sem a presença do 

sujeito do conhecimento, isento de subjetividade, porque a natureza deve ser retratada tal qual 

ela é, objetivamente. Na crítica realizada por Heisenberg (1981, p. 105), essa crença parece 

ser uma condição necessária para a preservação do ideal de objetividade, ideal que era 

considerado como a base de toda ciência da Natureza. Além das reflexões acima sobre a 

objetividade, outros ângulos podem ser acrescentados. 

Almeida (2006, p. 287) considera a escrita dessubjetivada uma patologia da 

racionalização, o que significa o mesmo na proposição de Bohm (2001, p.31), quanto a 

necessidade de olhar o mundo como um todo indiviso, no qual todas as partes do universo, 

incluindo o observador e seus instrumentos se fundem e se unem numa totalidade, a partir das 

teorias da relatividade e da quântica. Heisenberg, citado por Atlan (1994, p. 43), afirma não 
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existir uma ciência da natureza, mas uma ciência do conhecimento que os homens têm da 

natureza. Essa ciência do conhecimento da natureza é para Atlan (1994, p.43) parte da teia da 

recursividade da linguagem que organiza o real, já que tal ciência é produto da natureza, que 

é produto dos homens, eles próprios também produzidos pela natureza. Essa recursividade é 

um dos princípios coligidos e reelaborados por Morin (1999) que o expande para a inclusão 

do sujeito no processo do conhecimento, e que Almeida (2006, p. 64) apresenta como a 

indissociação entre vida e escritura expressar a relação do sujeito com o fenômeno do qual 

trata, pois tudo que é descrito é fruto da experiência de um sujeito imerso numa dada 

realidade. A indissociação entre vida e escritura se dá, para Morin (2002a, p. 105-106), no 

seio de uma dialógica complexa entre fenômeno, sujeito e ecossistema. Como desdobramento 

da implicação do sujeito no conhecimento, há que se considerar que o aprendiz de ciência 

opera no sentido de organizar os conhecimentos dispersos em disciplinas, o que Morin 

(2004c, p. 59) chama de integrar em si próprio uma visão que busca a multidimensionalidade 

e a contextualização. Dessa forma, longe de supor que a narrativa poética em operara na 

construção do conhecimento no ensino de física é um modo de se contrapor ao uso da 

matemática em sua completude algorítmica, esse modo se propõe a ser complementar. Assim, 

por aceitar o postulado da indissociação entre sujeito e objeto nessa construção é que reitero a 

consciência do sujeito implicado, por meio de uma narrativa poética da ciência. 

Se o prototexto apenas tivesse as operações até então explicitadas, ainda assim, o 

ensino de física reclamaria por uma estratégia que poetizasse a realidade, suas dimensões, 

seus movimentos, suas transformações e fizesse convergir as outras operações.  

 

 

EESSTTRRAATTÉÉGGIIAA  

 

 

A estratégia literária de construção do conhecimento é, talvez, a única operação que 

venha merecer recriminação por parte dos amantes das letras, caso entendam que o prototexto 

seja uma mera utilização da literatura como resto de redação escolar. Se assim fosse, 

implicaria em um fim utilitarista da criação literária. Isso procederia se o aprendiz de ciência 

não estivesse empenhado com tanto rigor na arte da ficção – tal qual na ciência –, como 

sugere John Gardner (1997, p. 42), a apresentar por meio de experiência e imaginação tanto o 

evento estudado quanto o envolvimento das pessoas nele.  
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A estratégia do prototexto é tanto uma construção do conhecimento para o estudante 

quanto um estágio de formação. Considera-se que o conhecimento não é uma coisa externa a 

ser apropriada, é parte formativa da pessoa, do sujeito. Essa experiência formativa pode 

acontecer tanto na leitura quanto na criação do texto.  

Costuma-se usar o termo “produção na escrita”. Aqui o termo produção será usado no 

sentido estrito de um domínio em que o sujeito pretende atingir com o tempo como um modo 

de fazer fluir as idéias no papel, romper a inércia e o medo de se aventurar. Produção seria, 

portanto, a celeridade em conduzir a criação literária com pleno domínio, habilidade 

desenvolvida como parte inextrincável da criação, esta que tem o sentido anteriormente visto 

de poesia, “um dinamismo da imaginação, o poder de organização do texto e a personalidade 

da voz que fazem nascer um mundo inimaginável” tal como em Picard (2008, p. 64). Tendo 

em conta que é necessário um tempo considerável para adquirir tal habilidade, é necessário 

conciliar a inspiração (imaginação) e o domínio (produção). Pois uma vez que o estudante 

esteja no domínio a caneta ou o teclado faz escorrer a imaginação pelos dedos. Não sem 

sofrimento. Estamos submetidos a um conflito de tratar daquilo que parece ser uma realidade 

de fato – uma lei física – com o que nos impulsiona a imaginação: a exatidão exigida do 

fenômeno físico sobreposto à mitologia íntima imaginativa de um aprendiz. Mas é essa tensão 

que possibilita ao exercício literário ser uma atividade formativa. Assim, o exercício do 

estudante se circunscreve à realizar experiências de leitura e escrita que o obriga a assumir um 

estado provisório de pensamento enquanto se relaciona com o mundo. É essa tensão e 

inseparabilidade que faz com que a leitura e a escrita não sejam um meio de conseguir 

conhecimento, enquanto algo separado de nós.  

Na experiência formativa é possível tornar, segundo Jorge Larrosa (2002, p. 134), as 

fronteiras mais flexíveis entre o conhecimento e o sujeito cognoscente, e entre o imaginário e 

o real. A imaginação na esteira da subjetividade associada a termos como irrealidade, ficção, 

delírio ganha valor cognoscitivo. A ciência associada à ordem, exatidão, certeza ganha 

vestimenta complexa de tessitura e desemboca no caos da incerteza no movimento de ordem e 

desordem. Isso porque tal a poesia em Heidegger, para Larrosa (2002, p. 135), a imaginação 

está ligada à capacidade criativa da linguagem, posto que fictio deriva de facere, logo, o que 

ficcionamos é algo fabricado, ativo. A imaginação aliada à linguagem constrói a realidade e a 

transforma. Com isso quero enfatizar que: a experiência não é realizada por um observador 

exterior a ela, mas é algo que vivenciamos; as aulas, as pesquisas, as experiências e as 

reflexões, os acontecimentos do mundo, os diálogos convertidos em informações não são 
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conhecimentos exteriores a nós, mas nos co-move e mudam o que somos, pois há uma relação 

de construção de sentido. 

Na experiência de formação o aprendiz de ciência se vale da estratégia como um 

método flutuante para superar o reducionismo prescritivo – que pretende se apropriar de um 

conhecimento com um método de certeza da ordem pela ordem – e procura construir um outro 

conhecimento ao tentar contemplar as cinco avenidas da complexidade abertas por Morin 

(1998, p. 178):  

a) irredutibilidade do acaso e da desordem. Acena para que devamos constatar que a 

desordem e o acaso estão presentes no universo e ativos na sua evolução e, por outro lado, não 

podemos resolver a incerteza que as noções de ordem e desordem e de acaso trazem; o 

próprio acaso não está certo de ser acaso. A incerteza continua, inclusive no que diz respeito à 

natureza da incerteza que o acaso nos traz. 

b) transgressão nas ciências naturais dos limites daquilo que poderia ser denominado 

de abstração universalista que elimina a singularidade, a localidade e a temporalidade. 

c) complicação do número incalculável das interações e inter-retroações nos 

fenômenos sociais e biológicos que não poderia ser calculado pelo mais potente computador. 

d) relação complementar entre as noções de ordem, de desordem e de organização. 

e) organização de elementos distintos formando um sistema em que surge qualidades 

emergentes que não existem nas partes constituintes do sistema, mas podem retroagir nessas 

mesma partes para estimulá-las a exprimir suas potencialidades. 

Dessa forma, procurarei mostrar, em retrospectiva, o modo da estratégia que veio se 

desenvolvendo e foi sistematizado na oficina Quem conta um conto, aumenta um quantum 

(ARAÚJO, 2005f) tomando como exemplo o tema Queda dos corpos.  

Nessa operação, estratégia, as narrativas procuram ter um plano coerente com o 

aspecto científico adornado pelo teor poético. O que se pretende é dar alma ao fenômeno 

estudado por meio da escritura, mesmo que para alguns pareça desvirtuar-se na falta de 

verossimilhança. As histórias buscam a literariedade sem perder o vínculo científico, como 

descreve Freeman Dyson (1981, p. 9) “A „Cidade Mágica‟ não é apenas a história de uns 

meninos malucos. É a história de um universo maluco. O que eu entendo agora, e não 

entendia aos oito anos de idade, é que o universo maluco de Nesbit tem uma forte semelhança 

com o universo em que vivemos”. Logo, a estratégia que poetisa a realidade não se trata de 

um mecanismo de supressão do mundo real, de se elevar sobre a terra a fim de abandoná-la e 

pairar sobre ela. A estratégia procura reunir todas as outras operações do prototexto e os 

princípios da complexidade. Para esse processo considera-se o texto literário um sistema 
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complexo, segundo Fiedler-Ferrara (2002, p. 68-81), ao relacioná-lo a três modelos para a 

complexidade, quais sejam, caos determinístico, estruturas dissipativas e complexidade a 

partir do ruído.  

A estratégia assume a estrutura adotada por Fiedler-Ferrara que compreende 

basicamente o macrosistemas autor-texto-leitor, dividido em dois subsistemas: o processo de 

organização escrita do conhecimento na confecção do texto, representado pelas relações 

autor-texto e o processo de leitura com as relações leitor-texto. Tanto o macrossistema como 

os subsistemas são considerados sistemas complexos por serem irredutíveis a fatores 

estruturais, onde um nível de organização superior não pode ser inteiramente explicado 

separando-se os elementos que o compõe e interpretando as suas propriedades na ausência das 

interações que unem elementos; isto é, os diversos níveis de organização textual não são 

redutíveis a uma estrutura única feita de componentes elementares: frases e palavras. Isso bem 

lembrado porque também não estamos no exterior produzindo um conhecimento, mas como 

um sujeito implicado em um processo de habitar o que constrói, em que a imaginação ganha 

valor cognoscitivo com a ciência no movimento de ordem e desordem.  

Essa operação flutuante difere do pensamento reducionista que implica em descobrir 

as leis necessárias e universais de um sistema constituído por uma infinidade de unidades 

elementares, interagentes por meio do conhecimento das propriedades simples dessas 

unidades. Isso porque, o texto literário é um sistema aberto, longe do equilíbrio, não-linear e 

em presença de ruido, segundo estudos de Fiedler-Ferrara (2002, p. 75). O macrossistema 

aprendiz-texto ao elaborar o conhecimento está em conexão com o mundo, pois o mundo é na 

abordagem desse autor o reservatório das condições iniciais e de ruído para geração de 

emergências de significados. Enquanto no algoritmo matemático os dados iniciais nos 

possibilitam sempre conduzir a um resultado certo e exato, no texto literário esta condição de 

reservatório é fundamental para compreendermos as diferenças ou deformações provocadas 

ou verificadas logo na introdução das narrativas construídas sobre um mesmo tema. Isso pode 

muito bem ser percebido nos três contos apresentados no final desse capítulo sobre um 

mesmo tema: Queda de corpos – diferenças em função do momento de intercâmbio do autor 

com o mundo. Pensar em que as condições iniciais não variem como num exercício de física 

(velocidade, posição, tempo, aceleração) e não impliquem nas variações posteriores é reduzir 

a criação no processo de compreender um fenômeno da natureza.  

A sensibilidade às condições iniciais podem provocar mudanças qualitativas bruscas, 

algumas vezes de caráter catastrófico, o que para Fiedler-Ferrara (2002, p. 76-77) pode 

resultar em alterações repentinas de percurso na narrativa ou até mesmo a interrupção do 
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processo criativo. Há também que se ter em conta as condições locais, isto é, as escolhas 

feitas ao longo do processo de elaboração textual, com eventuais repercussões. Outro fator são 

os vínculos relacionados com a estrutura do texto, tais como início, meio e fim, que 

condicionará as escolhas e as repercussões das variações nas condições iniciais locais. A cada 

etapa do processo de criação textual o autor pode optar por caminhos que possam guiar a 

narrativa. Essas forças de vínculo são partes da dinâmica da estratégia no sistema. Essa 

dinâmica no texto autoriza o autor a fazer versões sucessivas, à procura de ajustar a sua 

compreensão do tema da melhor forma possível, por serem ao mesmo tempo estruturas auto-

organizadas em um sistema aberto fora do equilíbrio, consistente com a idéia de estruturas 

dissipativas descritas por Prigogine (1991, p. 213, 1996b, p. 65, 69). Ainda para Fiedler-

Ferrara (2002, p. 77-78) a complexidade a partir do ruído situa-se na auto-organização como 

emergência de significado no processo de elaboração. E mais, se a cada etapa o autor 

considerar encerrado o texto, a criação se dá a partir de desorganizações seguidas de 

organizações muitas vezes em níveis de complexidade mais elevados, devido, inclusive, às 

leituras. Pois o processo de criação também se dá no subsistema leitor-texto. A auto-

organização na leitura também surge como emergência de significados de complexidade a 

partir do ruído e serve como uma base para se compreender como a variedade organizada – 

informação e significado – pode emergir da interação com a desordem. Ao passo que uma 

equação tem a pretensão de ser denotativa universalmente ao representar um fenômeno, o 

texto é por natureza ambíguo, canal ruidoso, o que torna uma comunicação imperfeita, mas 

aumenta a variedade informacional. Contudo, é esse caráter ruidoso que pode fazer emergir 

níveis de significados não previsíveis do ponto de visto lingüístico ou das convenções de 

gênero ou ainda do insight no sentido de teoria ou nova forma de ver. Como o conhecimento 

acerca do mundo está inconcluso, a criação desse conhecimento é inacabada e essa 

compreensão é provisória. Assim, o objeto do conhecimento se apresenta na dinâmica do 

processo em confronto com o observador-leitor, até que a complexidade do sistema suscite 

novo ruído. Há alternância, no processo de leitura e da escrita, da emergência dos significados 

pelo ruído com as fases que se constituem estruturas dissipativas.  

Tais características da complexidade leva a se planejar a construção do conhecimento 

de um tema de física, segundo as condições iniciais incertas do texto e se adequar às 

modificações ao longo do percurso ao se considerar o processo com os intervalos de i) 

solução única e de ii) soluções múltiplas.  

Na etapa de Solução única temos a primeira tentativa de compreensão quantificada. O 

professor-aprendiz esclarece que se deve supor que tudo se passa como se o exposto fosse 
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verdadeiro. Adverte que se tende à conservar o conhecimento tal qual se está ensinando, mas 

que se deve pensar na formação por meio das mudanças. O processo de formação se dá com o 

confronto entre o acervo cultural que se tem com os ensinamentos adquiridos. De início o 

procedimento geral é o operacional de quantificação: a resolução de exercícios modelos. A 

operacionalização repetida dos exercícios análogos deve ser acompanhada da interpretação 

dos resultados, o que pode levar à habilidade de compreender certas espécies de problemas, 

identificar as equações a serem utilizadas e adquirir a habilidade ou produção na 

quantificação, o domínio do conhecimento do aspecto quantitativo. Posto dessa forma o 

professor procura evitar que essa aprendizagem apenas leve à aprender a calcular e a 

memorizar alguns tipos de problemas.  

No intervalo de soluções múltiplas a perspectiva da razão evoluir dialogicamente com 

a emoção é uma esperança exercitada a todo momento. O caráter discursivo busca a coerência 

entre o mensurável, o histórico e o filosófico sob o fundo da áurea poética. Com a narrativa 

há um movimento imaginativo tecido desde o racional-quantitativo a uma abstração-

sentimento de construção aproximativa como visão de mundo. A certeza de se adquirir o 

conhecimento na solução única, é substituída pela esperança de construir uma imagem 

provisória de um conhecimento surgida na tensão entre conservação e formação.  

A estratégia procura agir sempre nas relações e inter-retroações entre cada fenômeno e 

seu contexto, seguindo a orientação de Morin (2004a, p. 25), as relações de reciprocidade 

todo/parte, para atender a dinâmica e a multiplicidade que integra o grande acervo e 

velocidade de produção do conhecimento quanto a própria dinâmica da compreensão do 

estudante. Esse último intervalo pode ser mostrado em dois blocos: 

 

 

I Bloco  

 

 

a) O subsistema leitor-texto proporciona ao aprendiz conhecer opiniões acerca da ciência. 

Faz-se pesquisas acerca da história da ciência pertinentes ao tema e leituras de alguns textos 

presentes na oficina literária Quem conta um conto, aumenta um quantum (ARAÚJO, 2005f). 

 

b) No subsistema autor-texto o estudante está diante de uma página em branco onde vai 

iniciar o processo de organização do conhecimento. Tem ele como tema a ser abordado, A 

Queda dos Corpos, por exemplo. O ponto de partida é aquele definido pelo estudante segundo 
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o seu conhecimento prévio, imbuído de sua própria história cultural e de seu estado de 

espírito. O acervo imediato são as lembranças de aulas, os livros didáticos, a biblioteca, a 

internet e outros. Estas poderiam ser as condições iniciais incertas as quais colocariam em 

dependência a elaboração do texto, inclusive da introdução. 

 

c) No percurso da escrita a incerteza é quase uma certeza aberta para a recepção dos 

conteúdos em função das reflexões, das pesquisas e das discussões com os colegas. As 

discussões, leituras e escrituras não trazem solução por si mesmas, mas podem ser as 

bifurcações ou planos de tensões que possibilitam deflagrar ou fazer emergir um 

conhecimento, uma compreensão nova acerca do tema estudado. Com o texto literário não se 

tem indicado os caminhos a serem seguidos nem o fim seguro para se chegar a um 

conhecimento. Temos uma trajetória que poderá ser a história de compreensão de um tema ou 

a história da história a ser contada e um fim que pode surpreender até aquele que a criou, 

acabando por ser produto dela. Essa incerteza na trajetória tem como resposta a estratégia que 

é móvel, ajusta-se ao longo do caminho, pois a estratégia para Morin (2004b, p.19) permite 

corrigir nossa ação ao longo da organização do conhecimento. É pelas correções que 

desenvolvemos pouco a pouco a aptidão para contextualizar e globalizar os saberes (para além 

da produção), quando toda informação, acontecimento ou conhecimento vai se relacionando 

com o tema em estudo, fazendo com que a contextualização possa modificar ou explicar de 

outra maneira produzindo assim uma emergência de um pensamento ecologizante. Morin 

(2002b, p. 91) diz que é da natureza do movimento em espiral se voltar muitas vezes ao ponto 

de partida para: desenvolver a relação do conhecimento com a objetividade; restabelecer e 

estabelecer a comunicação entre reflexão e saber; procurar integrar o conhecimento do 

conhecimento em todos os conhecimentos.  

Assim, o agir do aprendiz de ciência, ao invés de apenas ter a quantificação – o plano 

fixo com etapas pré-definidas a serem seguidas e um conhecimento a ser alcançado ou 

confirmado –, aciona um método flutuante sem a certeza de um fim determinado, mesmo que 

pretendido. As correções no texto não impedem as variações ou desvios surgidos em sua 

caracterização definidas pelas impressões do mundo do sujeito, da sua memória e do seu 

estado de espírito no processo de leitura e escritura. Aí se institui a dialógica nos processos de 

conservação e de formação. Sugere-se na descrição/narração que se vá da percepção imediata 

do tema, passando pelo conflito entre a informação e o acervo adquirido, até o tatear de uma 

nova ordem, esta impulsionada por momentos de encruzilhadas, de bifurcações na qual a 

escrita obriga a escolher um ou outro caminho. 
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c) O direito de olhar um horizonte é o eixo diretor do processo de formação. Permite que em 

cada bifurcação se faça uma análise múltipla tanto dos conteúdos quanto dos caminhos 

abertos. O horizonte não é um objetivo, mas um palpite de orientação. Como disse, as 

correções não impedem as variações ou bifurcações. Estas são os momentos de escolha entre 

um e outro pensamento. As discussões e as reflexões obrigam a escolher, mas a escrita 

permite simultaneamente a nuance, o parêntese, a reticência. A despeito dessa sutileza de 

inacabamento, o texto subsiste com pensamento fixado. As correções devem ser evitadas 

nesse momento, inclusive. Esse ordenamento para a fixação é parte das finalidades do 

processo de conservação. Dada a existência irrecusável das bifurcações, cabe à estratégia 

monitorá-las para que não haja desvirtuamento do tema, mas sem negar a dialógica entre “o 

fazer o caminho no caminhar” e a dependência às condições iniciais que se repercutem nas 

releituras que o autor faz em cada etapa do processo. Os caminhos abertos pelas bifurcações 

podem ser curtos ou longos, ter períodos lineares, interrupções, insegurança, nevoeiro, 

deslocar-se em espiral, meter-se em labirinto. Há a convivência entre conservação e 

formação, com os princípios da recursividade e da dialógica de Morin (2004a, p. 24), mas a 

ruptura espiralar pode ocasionalmente acontecer como uma catarse tão desejada, os insights 

de entendimento, o conhecimento como ato de entedimento. 

Ao longo da aprendizagem é possível variar incessantemente a opinião acerca de um 

tema. Isso pode levar a pensar que não se terá um conhecimento estabelecido. Mas o que 

acontece é que quando decodificamos uma lei da física, um fenômeno ou um princípio ele 

passa a ter sentido. É uma primeira etapa. Um conhecimento que de início ainda não tinha um 

sentido. A dinâmica poética ou criativa desmonta em parte esse sentido adquirido com as 

novas informações ou flutuações. É plausível conceber a não-linearidade proporcionada pela 

estratégia na elaboração do conhecimento desde o início até à conclusão parcial do texto, 

haja vista a sua natureza de inacabamento. Considerar o conhecimento prévio do estudante é 

fundamental. Isso merece atenção e cuidado, o que normalmente se chama de rigor científico 

e atenção literária. Pois se dermos como verdadeiro o sentido imputado, fazemos do objeto 

um fato e do processo de conservação a etapa final. Dessa forma o fluxo da autobiografia 

criadora ou o fluxo poético de criação se estancaria se se respeita no dado uma permanência 

objetiva. Por outro lado não estou com isso definindo uma receita: a lição de Mário Schenberg 

de que não há meio de se ter idéias novas, está sempre presente. Aqui se está em busca de um 

possível meio de fazer brotar novas idéias. Ha uma potencialidade, uma esperança de 

construir uma imagem provisória de um conhecimento. 
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II Bloco 

 

 

Esta é a parte mais dolorosa do processo. Cuida-se dos excessos. Nem por isso os 

exclui. Ainda assim, busca-se perceber tanto as incorreções da linguagem quanto as reduções 

e as generalizações dada à filosofia mecanicista presente no estudante.   

A grande dificuldade é saber o que é excesso e a vigilância deste, pois esse cuidado 

pode levar ao enrijecimento da narrativa que a tornaria desastrosamente corretiva. 

Em resumo, temos na etapa de:  

Solução única: Exposição do tema → resolução de exercícios → interpretação dos 

resultados. 

Soluções múltiplas - Organização do conhecimento: 

Condições iniciais incertas → percepção imediata do tema → introdução → desenvolvimento 

linear :  

         flutuação-ruído → Movimento circular → desenvolvimento Linear... 

        

Se houver  

       

       flutuações–ruídos → bifurcações → movimento em espiral → emergência → 

desenvolvimento linear... 

Sendo que, a “flutuação-ruído” equivale ao conflito do acervo adquirido versus novas 

informações e o “movimento circular” equivale à dialógica de conservação versus formação. 

Os passos acima apresentam-se como uma tentativa de respeitar o modo real de nossa 

aprendizagem, confrontando o que nos é ensinado com o acervo cultural de nossa base 

cognitiva e emocional como ponto de partida, para gerar outras estruturas mentais. Tais 

estruturas são uma conseqüência das interações de cada parte autor-texto, leitor-texto com o 

mundo, gerando um processo complexo que pode levar a uma ordem. Dessa forma, é 

considerando esse “ponto de partida” ou “condições iniciais incertas” que tento integrar em 

complementaridade equação e texto. Para a equação as condições iniciais permitem o 

desenvolvimento do problema e demonstra que a teoria e sua aplicação no algoritmo levam a 

uma evolução temporal determinista previsível a longo prazo. O mesmo não acontece com a 
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criação literária. As narrativas procuram tornar o tema e a própria aprendizagem plausíveis 

sem dar a verdadeira demonstração.  

A narrativa poética tem sido pensada em face do modo como aprendemos, e as coisas 

as quais pensamos não serem assim tão lineares como na transposição didática. Para ilustrar 

ou dar exemplo dessa estratégia, apresento três matrizes de prototexto criadas para tratar do 

tema Queda dos corpos e explicito como tenho discutido conceitos como gravitação, tempo, 

causalidade, complexidade, reforma de ensino, dentre outros. Estes textos indicam que as 

condições iniciais de construção do conhecimento não poderão ser tão bem explicitadas, mas 

serão percebidas pelas deformações causadas com as variações nos inícios dos textos. Os dois 

primeiros contos só aparecem a introdução, apenas o último conto está completo. Com esses 

três contos pretendo deixar transparecer as etapas da estratégia, na qual se cria um mundo e se 

forma o sujeito implicado nessa construção. Foi por meio desse movimento de estratégia que 

os textos literários com temáticas científicas se desenvolveram ao longo das exposições de 

teorias, pesquisas, realizações de experiências e reiteradas reflexões. Assim, com a narrativa 

poética da ciência procuro elaborar lições propositivas de física como prática em sala de aula 

de uma tentativa literária de se compreender os fenômenos naturais e a história das ciências e, 

em especial, da física e da própria ebulição cognitiva de quem aprende. Eis os três contos: 

 

 

Texto 01 : UM SONHO RELATIVO 

 

 

Antes de dormir pensei sobre algo que ouvi durante o dia “Não existe lá em cima, nem 

lá embaixo. Para nós os japoneses estão lá embaixo, para eles nós é que estamos”. Concluí, 

então que, se assim for, o que é céu para uns é inferno para outros. Mas nem cheguei a 

assentar bem meu pensamento quanto à existência de uns poucos ricos ser necessário uma 

imensa legião de miseráveis. Apenas pensei “Quem está em cima na Terra?”, estando em 

baixo da coberta, acabei dormindo. Sonhei. Estava num Shopping Center vazio. Não havia 

nenhuma alma viva fazendo compras. Nem era feriado nacional. De onde vinha a impressão 

de movimento? Logo soube. De repente uma voz “Hei! Como você consegue?” Procurei 

quem falava comigo. Novamente a voz. Tornei a procurar. Por fim olhei para o último lugar 

que poderia olhar: o teto. As pessoas iguais a mim passeavam de cabeça para baixo no 

Shopping. “Como você consegue?” insistiram. Fiquei tonto com aquilo e com uma dorzinha 

no pescoço, mas respondi “Como consigo, o quê?” E aí disseram em coro “Ficar de cabeça 
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para baixo!”. Baseado em quê eles achavam que eu é que estava de cabeça virada? Aí lembrei 

(isso acontece, às vezes) que eu estava sonhando. E logo acordei.  

Infelizmente tudo parece solucionado com o fim de um sonho. Era dia claro, sentei-me 

na cama. Procurei meu chinelo. Eles vieram até mim suspensos em presas fiéis. Tigre, meu 

cachorro, se aproximou com as sandálias. Colocou em meus pés e disse “Apresse-se! A mesa 

está posta. Tenho muitos compromissos hoje. Não quero me atrasar.” Ainda meio zonzo, 

pregado pela baba na sandália, sentei-me à mesa. Tigre colocou suco de laranja para mim e 

passou geléia de morango em meu pão. Minha irmã menor comia papa de aveia. Tigre passou 

o guardanapo nos lábios dela e foi dizendo “Prestem atenção! Tenho reunião com dois 

empresários hoje. Almoçarei no centro da cidade. Aproveitarei para ir ao banco fazer algumas 

aplicações”. Olhou para mim e “Ah! Que acha de trocar o seu tijolo por um celular digital? 

Não esqueça de telefonar para a Sky...” Virgínia, minha irmã mais velha, falou “Assim evita 

os gastos com a locadora. Aproveite e compre bastante mídias para gravar as minisséries e os 

programas científicos.” (...)  

 

 

Texto 02:  A LIÇÃO DA PEDRA  

 

  

Quem não conhece o poema de Drummond “a pedra no caminho” A pedra também 

esteve no caminho de Aristóteles, de Galileu, de Newton.  

Para Aristóteles os corpos “graves” – de onde veio o termo gravidade –,  caiam mais 

rapidamente que os leves. Os corpos acima da Lua eram perfeitos e giravam com movimentos 

circulares (perfeitos). Abaixo da Lua reinava a imperfeição, os corpos eram corruptíveis e 

caiam verticalmente. Por estarem num ambiente corruptível o movimento para baixo é queda. 

Galileu discordou de Aristóteles dois mil anos após. Mostrou que nos corpos leves e graves a 

gravidade age com uma única aceleração “g”. Democratizou os corpos supralunares e 

sublunares. Viu que a pedra-Lua é cheia de crateras tal a Terra. A Lua não era, então, a 

fronteira entre o divino e o terreno, entre a perfeição e o corruptível. A Lua seria terrena, 

assim como a Terra é celeste. Pelo menos é isso que nos diz o astrofísico Michel Cassé. No 

caminho das pedras Sir Isaac Newton usou-a para construir o seu próprio caminho. Acabou 

por determinar o caminho da Física: pedra rolando no Princípio Fundamental da Dinâmica em 

que a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada; pedra-Lua girando em torno da 

pedra-Terra na Lei da Gravitação Universal, em que a força é diretamente proporcional às 
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massas e inversamente proporcional ao quadrado de suas separações. Mas essa lei universal 

me traz um dúvida local: se essa lei é válida para atração entre dois grandes blocos de pedra, 

como explicar a atração entre a Lua e os poetas? Se a atração aumenta na razão direta das 

massas, no caso Lua-poetas a universalidade da Lei ganhou uma particularidade: os poetas se 

avolumam de sonho na contemplação, não aumentam a massa. Para esse caso a 

proporcionalidade da gravitação universal se vale dos sonhos e a massa perde o sentido. A 

universalidade da atração se transforma em metáfora.  

Sabemos que cientista e poeta são feitos de mesma matéria – o pó das estrelas –, mas a 

lente com que olham as coisas são, por assim dizer, diferentes, mas podem ser 

complementares. Enquanto o cientista diz exatamente aonde a pedra vai e o que acontece –  

por meio de equações –, nós sabemos que quando um poeta fala é mais do que o que diz, o 

que ele diz. Para o cantor-compositor Gil, hoje (2006) ministro da cultura, “quando o poeta 

diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível”. Por outro lado, a doutora Maria da 

Conceição de Almeida diz que a metáfora é cinzel, caneta e pincel. O que é ordenado ela o 

transforma em caleidoscópio. O que é desagregado e caleidoscópio modela religação 

harmônica. Drummond fez exatamente isso, disse mais do que exatamente o que disse. Com a 

pedra: 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra.  

(...) 

 

 

Texto 03:  OS CORPOS CAEM NUM DIA DE SOL 

 

 

“O que significa queda?” parece uma pergunta sem sentido, já que todo mundo já 

sentiu dor ao cair. Só que a queda não somente leva à dor, faz encher a boca de água. Basta 

pensar na pedra atirada numa mangueira carregadinha...  Mas, a minha birra é por que 

aceitamos tão gratuitamente “um corpo cair para baixo”. Sabemos que uma vela acesa, 

mesmo posta de cabeça para baixo tem sua chama voltada para cima; e que um foguete para 

subir até Lua, ele tem de descer para pousar em sua superfície. São por dúvidas como estas 

que relembro um dia em que estava tudo certo para irmos à praia. 
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Sempre tive admiração pelo meu irmão. Memória era com ele mesmo. Decorar datas, 

nomes, episódios... E além do mais era bom nas contas. E lia como se as palavras fossem 

alimento de encher  a boca e pintar os olhos. Até nisso éramos diferentes. Ainda somos. Nem 

gosto de números, nem de ficar decorando. Além do que ele tem aboticados olhos verdes, ao 

contrário de mim que tenho os olhos castanhos e apertadinhos de minha vó. Ele até me 

explicava o porquê dessa diferença entre a gente, valendo-se, segundo ele, da genética que 

nasceu com Mendel. Coisa que logo aprenderia na escola, mas não com as cores e 

importância que meu irmão havia pintado. 

Meu irmão tinha prometido Amanhã vamos à praia. Em minha euforia dormi com a 

sunga de banho mais nova que minha mãe havia comprado. Amanheci de boné, toalha, 

sandália, bola, raquete, prancha de surf...  

Desde ontem eu sabia que hoje era dia de sol. Não deu outra. Logo bem cedinho o sol 

estava na janela.  

O sol no varal.  

O sol na cozinha.  

O sol no galinheiro.  

E pluft! Não agüentou, entrou no meu quarto. E como era domingo, dia de missa, 

lembrei que o Sol era um bom representante de Deus. Ele estaria em todos os lugares ao 

mesmo tempo. Minha mãe dizia dessa mania do Sol estar em todo lugar ser Onipresença. A 

onipresença também é comum tanto na ciência quanto na literatura, foi mais uma que meu 

irmão me explicou. Na ciência porque há um observador que a tudo vê e prevê, como se fosse 

um deus. Só não entendi porque chamam esse observador que tudo vê como um deus de 

Demônio de Laplace. Poderia ser um anjo, um gnomo, um elfo.. Mas, demônio! Deixa pra lá. 

Não dá pra mudar tudo. E na literatura, disse meu irmão, a onipresença acontece quando o 

narrador vê todos os acontecimentos e até chega ao absurdo de ler o pensamento dos 

personagens. Só que às vezes há uma inversão, os personagens começam a controlar o 

narrador e chegam a propor ao autor fazer o que ele manda. Espero que não seja assim com 

Deus, que suas criaturas comecem a dizer o que Ele tem de fazer. Porque se tem uma coisa 

que esse mundo precisa é de um autor, mesmo que sejam muitos autores. E por isso mesmo!  

Ah! Voltando, então, o Sol estaria me esperando lá na praia também. Aceso.  

Meu irmão já bem cedo estava sentado à mesa com aquela mania dele: livro na mão. 

Eis que o mais belo dos astros estando à minha espera, me debrucei por sobre o ombro do 

meu irmão e li „Os corpos caem com a mesma aceleração na superfície da Terra‟. Imaginei 
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Que desastre! Devem se esbagaçar! Olhei para cima e conferi se algum corpo estava por cair 

em minha cabeça. Resolvi saber de meu irmão. 

- Por que ninguém segura? 

- Ninguém segura o quê, ô garoto? 

- Não me chame de garoto! Já sou um rapaz. 

- Que mija na cama... 

- Nada disso... 

- É isso! 

- Não é! 

- É, sim! 

- Você vai ou não me responder por que caem? 

- Você vai ou não me dizer o que é que cai? 

- Os corpos? 

- Que corpos, garoto? 

- Já disse pra não me chamar de garoto. 

- Então pare de mijar na cama... 

- Você é um ignorante. O médico disse que é incontinência... 

- Incontinência de mijão. 

 

Resolvi esquecer a discussão e parti para o que interessava: 

- Está pronto? - gritei ainda por cima do ombro dele, mas virando o rosto como para 

disfarçar que estava distante. Em seguida fui para frente dele e resolvi falar: 

- Mano! 

- Hum! 

- Mano! 

- Huuuuuuuuu! 

- Vai ou não à praia?  

- Hum? 

- Tá pronto? 

- Quase! 

- E quando é que quase fica pronto? 

- Falta um pouco... 

- Pouco pra quê? 

- Pra entender que uma pedra de 10 Kg cai ao mesmo tempo que uma pena. 
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- Ah! Mano! Não entendo. 

- O que você não entende? 

- Primeiro: o que é Kg? 

- É a unidade de massa: quilograma. 

- Ah! É uma pena, mano. 

- O quê que é uma pena? 

- Se a pedra cair no pé... 

- No pé de quem? Quem é que tá falando em cair no pé oh! Oh! Oh! Só  

faltava essa. Cair no pé... Olhe só: Isso aqui é Física, garoto! 

- Já disse pra não me chamar de garoto. E pior ainda... esse negócio de Física...! Num 

tá com nada! Quem quer saber de Física, ô besta?! Larga isso aí e vamos à praia. Física de 

pena e de pedra. De pedra e pena. Dá pena ver você feito uma pedra parado aí! 

- Não, maninho. Num tô parado, não. A Terra gira e com ela a gente tá junto. Tá A 

Física, escute só, a Física é de todos. Estuda os fenômenos da natureza: a estabilidade e as 

transformações. A queda dos corpos, por exemplo. Mas me deixe terminar o estudo. Procure o 

que fazer porque ainda não estou livre. Amanhã tenho teste. 

- Mas a praia é hoje... 

- Se der tempo! 

- Mas o tempo dá, sim. Oh! como o Sol tá bonito! 

- Tô falando do tempo físico, não do tempo metereológico. 

- E o tempo físico diz o quê? 

- Que se der tempo a gente vai... 

- E vai dar tempo? 

- Depende. 

- Depende de quê? 

- Primeiro, de você me deixar estudar. 

- E segundo? 

- Esse é mais complicado. É algo que nem ao certo eu sei dizer o que é: “Devido a esta 

desordem do caos, nunca saberei quando o clima estará propício a ir à praia
1
.”  

- Como é que é, mano...!?  

- Já disse que não entendo bem da coisa... 

- Mas que história maluca é essa de caos? 

                                                 
1
 Disponível em:< http://www.geocities.com/inthechaos/intro.htm>. Acesso em 24/01/2008. 

http://www.geocities.com/inthechaos/intro.htm
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- Bem... é algo que li na net: “se eu lhe disser que por trás desta desordem climática há 

uma ordem escondida?” 

- Eu posso ajudar pra arrumar? 

- Arrumar o quê? 

- A desordem, ora! Enquanto você estuda, eu organizo. 

- Você quer parar de fazer gracinha? Essa desordem a qual me refiro eu já disse que 

não entendo direito! É um estudo avançado que leio como uma curiosidade. É a teoria do 

caos. 

- Então deixa pra lá! Já basta os corpos caindo e ainda você me vem com mais essa! 

- E agora, você vai me deixar estudar? Posso? 

- Posso ajudar? 

- Pode! 

- Como? 

- Ficando calado! 

- Ficando calado eu durmo. 

- Mas se dormir, fica calado. Vê se não ronca. E talvez eu organize o caos que está na 

minha cabeça. É, vou tentar isso: dar uma razão pra você dormir. Quer saber o que estou 

estudando?  

- Se eu quiser saber a gente vai à praia? 

- Vamos à praia, sim! 

- Então tá! 

- Estou tentando compreender as minúcias de como um corpo sobe ou desce... 

- O que são as „minúcias‟? 

- É que eu preciso saber qual a posição e a velocidade de um corpo ao subir e descer. 

- Ao subir e descer... 

- É! 

- Subir e descer de onde? 

- Peraí! Já vi que você não vai largar do meu pé. Deixa eu explicar melhor. O 

problema é o seguinte: Uma pedra é atirada para cima com velocidade de 40 m/s. Três 

perguntas: a) Qual a altura máxima a que chega essa pedra? b) Qual a altura e a velocidade da 

pedra decorrido 2 segundos após o lançamento? c) Qual a altura e a velocidade da pedra 

decorrido 6 segundos após o lançamento? 

- E é possível calcular tudo isso? 

- Claro!  
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- Quem foi que descobriu isso? 

- Mais ou menos desse jeito foi com Galileu. 

- Por que desse jeito? 

- É que para fazer esses cálculos a gente tem de considerar a inexistência de ar. É 

como se os corpos subissem e descessem próximo à superfície da Terra, mas sem a presença 

do ar. 

- Então quer dizer que antes de Galileu os cálculos eram feitos com o ar? 

- Não é bem assim. Não eram feitos cálculos. Pelo menos não com Aristóteles. 

- O que era feito, então? 

- Preste atenção: No século quatro a.C... 

- O que é a.C? 

- Seria melhor você não me interromper... 

- Mas se eu não sei... tenho de perguntar. 

- Ta bem: a.C. é uma notação que quer dizer „antes de Cristo‟. 

- Mas antes de Cristo existia gente? 

- Claro que existia! 

- Mas Cristo não é Deus? 

- É!  

- E como é que Deus criou o Homem antes de existir...? 

- Quem criou o Homem foi o Deus Pai Todo Poderoso. Jesus era filho. 

- Mas o mundo só passou a ser contado depois do nascimento de Jesus ... 

- Exatamente... Por isso tem as anotações „antes de Cristo‟ e „depois de  

Cristo‟. 

- Ah!... 

- Posso continuar? 

- Hum! Hum! 

- No século IV a.C.,  Aristóteles, grego nascido em Siracusa... 

- Mas... 

- Que é agora, Tiago? 

- Mas quem nasceu em Siracusa foi Arquimedes. 

- Como você sabe? 

- A história que você me contou da banheira e da coroa do rei. Não esqueci. Não me 

sai da cabeça aquele cara gordo correndo nu pelas ruas. Vai contar de novo? 

- Já contei... 
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- Outro dia você conta de novo? 

- Conto. Agora posso começar a história de Aristóteles?  

- Pode! 

- Aristóteles foi um grego... 

- Mas... 

- Não interrompa, Tiago! Pelo amor de Deus! 

- Siiiiiim! Caaaaalma! Só interrompi porque você disse que Aristóteles era grego... 

- E daí 

- Daí que Aristóteles não era grego, ora! 

- Como: Aristóteles não era grego!? 

- Você não lembra Outro dia você disse que Aristóteles não era grego. 

- Isso é outra história. Pra simplificar: Aristóteles era grego. 

 - Mas não era... 

- Certo! Era de Estagira. Era estagirita, da Macedônia.  

- Era grego ou estagirita? 

- Pra o que vou falar agora, se era isso ou aquilo não tem muita importância. 

- Só tem importância Cecília, então... 

- Que Cecília, garoto? 

- Não me chame de garoto, Ôôô! Você quem disse outro dia, mano, que Ou isso ou 

aquilo era de Cecília... Meireles. 

- Você está ficando muito esperto. 

 

Fiquei todo orgulhoso com essa observação e resolvi acrescentar. 

- Culto, você quer dizer. E graças a você. 

- Culto, não sei. Mas chato, sim. Posso começar? 

- Claro! 

Meu irmão me avisou que a gente ia se ater a um ponto de interesse fundamental pra 

compreender a fórmula da queda dos corpos próximo à superfície da Terra e o porquê de 

desconsiderar o ar. O ponto fundamental é que Aristóteles afirmava que os corpos graves 

(pesados) caiam mais rapidamente do que os corpos leves. Galileu questionou essa diferença. 

Por isso que a fórmula da queda dos corpos que utilizamos vale para todos os corpos que 

caem independentes do peso, ou melhor, da massa.  
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- Bem, vamos fazer o seguinte – disse meu irmão - Pra eu adiantar meus estudos vá 

lendo esse livrinho aqui ó! É o tempo pra eu ver alguns exercícios. 

 

Então peguei o livrinho que meu irmão me deu para deixá-lo em paz. Peguei o livrinho 

que contava a história do movimento a partir de Aristóteles até Galileu. Começava assim: “O 

universo de Aristóteles não tem criador, sendo eterno e espacialmente infinito. Mais ainda, 

seu universo é contínuo, sem nenhum espaço vazio, ou vácuo”. O livro tinha uma capa 

amarela com tarjas pretas. Era uma história manuscrita e sem autor. Ou melhor, tinha um 

pseudônimo que é o que se faz quando se escreve uma história para participar de concurso. 

Isso meu irmão tinha me explicado.   

Depois de alguns minutos de leitura desconfiei que a história poderia ter sido escrita 

pelo meu irmão. Ele era chato e inconveniente de ficar estudando fora de horário, mas sabia 

contar boas histórias. Ninguém é perfeito. Mas eu gostava dele assim mesmo. Só queria que 

ele não me enganasse mais uma vez. E falei: 

- Mano! 

- Você tinha prometido que ia me deixar estudar.  

 - Mas você já sabe tudo de Física... 

 - Claro que não! Que idéia! Ainda preciso saber o necessário para o teste de amanhã! 

Tenho de decorar as fórmulas de subida e descida de um corpo, a equação de Torricelli e 

ainda as de lançamento. São essas fórmulas que acho que vou ter de „colar‟. 

 - Ah! Duvido! Você? Colando?  

 - Se não colar, vou ter de ficar aqui um tempão decorando. E aí acabo esquecendo de 

raciocinar. Uma coisa não posso esquecer: a importância do tempo no movimento. 

 - É! E por falar nisso... Espere que leve muito tempo até eu chegar a estudar física. E é 

melhor se apressar porque o Sol não tem todo o tempo do mundo. Só resta mais um tempinho 

até a tarde cair. 

 “- É!” – foi só o que ele me respondeu e mergulhou de novo no seu mar de estudos. 

 Saudade de meu irmão. Tá longe agora. Ainda com aquela mania de estudo. Foi pra 

Europa estudar o pensamento de um filósofo que se diz um contrabandista de idéias ou coisa 

parecida. Foi discutir de perto como se faz a reforma do pensamento para reformar o ensino.  

Hoje nem sei mais ao certo o que meu irmão contou para mim. Com o tempo as coisas 

se embaralham. Muitas coisas contada aqui acho até que fui eu quem inventei, porque acabei 

adquirindo a mania dele de leitura. Pura curiosidade. Imitação de criança que perdurou na 

adolescência e se fixou como conchas nas pedras. Sou recife das conchas dele. E como não 
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sou tão criativo, acho que copiei muito de suas idéias. Já que a mania de ler foi em imitação a 

ele. Porque se fosse pra ler só por obrigação eu seria um corpo que cai.  

Estou quase convencido de que algumas coisas que descrevi aqui foi meu irmão quem 

me contou. Ele costumava estudar além do que a escola exigia. Tinha essa mania que os 

cientistas chamam de „pensar fora da caixa‟. Dentro ou fora da caixa os corpos caem de uma 

maneira interessante: segundo a teoria que os descrevem. Mas, para mim que fui educado 

com as marteladas de repetir na escola a queda dos corpos de Galileu: equação pra subir, 

equação pra descer, vejo os corpos sempre caindo (Claro! Às vezes sobem).  

Apesar de ver os corpos caírem sei que a teoria de Einstein não fala em queda, mas em 

curvatura. Porque o espaço é curvo segundo a própria massa que o constitui. Como diria meu 

irmão „Isso é outra história‟. Como, então, fico eu? Sei que fico numa encruzilhada: Vejo os 

corpos caírem como descritos por Galileu e Newton ou vejo as massas curvarem os espaços, 

para depois ocupar esses espaços que elas mesmas criaram, como defende Einstein? Esse 

efeito de curvatura é o que denominamos de gravitação na teoria da relatividade geral. A  

gravitação é quem põe os corpos nessas dobraduras do espaço para eles cairem na rede e se 

atirarem uns nos braços dos outros.  

Bem, eu tinha prometido que isso seria outra história. Por isso vou parar por aqui. Mas 

deixo uma questão interessante, igual a que levou meu irmão para a Europa. A questão dele, 

do meu irmão, era discutir e tornar claro como reformar a educação: como se faz uma reforma 

do pensamento se antes se precisa de uma reforma de ensino para reformar esse pensamento  

Identifiquemos, pois, a origem do problema. Para que se faça uma reforma do ensino é 

preciso que se faça, antes, uma reforma do pensamento. E essa reforma do pensamento só é 

possível em uma reforma de ensino que permita uma reforma de pensamento. Como bem se 

vê, não há um ponto por onde começar esse problema. Porque se você vai reformar o ensino, 

precisa-se de uma reforma do pensamento; e se precisa da reforma o pensamento é necessário 

uma reforma do ensino. É uma questão bem complexa. Complicadíssima. Parece uma cobra 

engolindo o próprio rabo e que, de uma hora pra outra, pode sumir. Com a metáfora da cobra 

sumir, surge uma outra pergunta: se a cobra ao comer o rabo, desaparecer, ela fica de barriga 

cheia ou sacia a fome Aliás, ao falar em complexidade... Há uma epistemologia da 

complexidade. O que é mais uma complicação, mas para bem se ver, não deixa de ser um 

indício de solução.  

A complexidade diz que se deve atacar um problema por todos os lados porque as 

coisas não estão isoladas. Da mesma forma podemos ver a gravitação. Pelo menos na última 

versão, a de Einstein: os corpos parecem cair, mas eles é que curvam o espaço com a massa 
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que têm para ocupar essa curvatura como se fosse uma queda. Essa curvatura no espaço é o 

caminho aonde os corpos vão se mover. Fica a pergunta: quem é feito primeiro, a gravitação 

que faz o caminho para os corpos caminharem, ou os corpos que fazem com que a gravitação 

exista para formar os caminhos por onde os corpos vão percorrer? O problema da gravitação e 

o do meu irmão da reforma do ensino e do pensamento são bem parecidos com o da biologia: 

Quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha? Pra mim tudo isso é ainda uma grande 

confusão. Ou como bem diz um contador de histórias: um graaaaaaaaaaaaaande mistério! 

 Bem, mas também, quem não quiser levar a sério os estudos tudo isso nem importa. É 

pura bobagem. Por outro lado, se não o fizer com interesse e rigor, nem sei no que dá... Acho 

que não vale de nada. De uma coisa fiquem certos, quem não tiver senso de humor e não levar 

o estudo como brincadeira, algo divertido, acho que pode ficar doido. Digo isso não por mim. 

Lembro o que Richard Feynman perguntou à Leonard Mlodinow “Você gostava de ciências 

quando era criança? Foi sua paixão?” Leonard balançou a cabeça afirmativo. E Feynman “Eu 

também. Lembre-se, a idéia é a gente se divertir.” E se afastou deixando Leonard pensativo: 

como era que se fazia para brincar com esse tipo de coisa...  Leonard então pensou: “Seu eu 

jogar uma pedra para o alto, necessariamente tenho de sair de baixo?”. É melhor que ele não 

tenha ficado embaixo para saber o resultado. Sem ter tido a oportunidade de Mlodinow de 

conversar com Feynman, realizei essa experiência de jogar um monte de bolas de gude para 

cima. Mas não fiz de verdade verdadeira. Fiz com os cuidados exigidos por uma experiência 

da imaginação. Dessa vez imitando Einstein. E como o determinismo já vai longe, diante das 

possibilidades abertas pela ciências, pude perceber que algumas gudes desciam, mas outras 

tantas parecem ter encontrado alguma curvatura da gravitação e ficaram em nossa cabeça 

como insetos em torno da lâmpada. Isso é o que chamo de „uma boa idéia‟. E falar em coisas 

que ficam girando na cabeça, pode ter sido com uma história imaginada como esta que 

Galileu pensou se os corpos mais pesados cairiam mais depressa que os mais leves. Ele 

realizou inúmeras experiências de queda de corpos. E para medir o tempo auscultou a própria 

pulsação e inventou um relógio d‟água. Parece que fez algumas experiências com cordões e 

pedras amarradas, o que hoje chamamos de pêndulo; torceu tábuas em forma de tobogã e fez 

esferas rolarem para saber a que altura as bolas alcançavam: a rampa de inércia. 

Tem até uma história de que ele subiu na Torre de Pisa e realizou a experiência que 

desmentiu Aristóteles quanto aos corpos pesados caírem mais rápido. Mas ao que tudo indica, 

ele não fez tal experiência. Alguns historiadores afirmam, outros negam que ele tenha jogado 

pedras lá de cima da Torre de Pisa. O que parece mais verdade nas mentiras todas das 

histórias contadas, é que o mais certo e imitado por grandes cientistas, é que Galileu fez 
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experiências de imaginação misturado com experimentações. Com elas formulou as equações 

de queda mostradas acima que utilizamos em exercício. E o que consta na história, é que ele 

não acertou de vez a equação. Formulou erroneamente. Pelo menos é o que diz Alexandre 

Koyré em seus estudos galilaicos. 

Bem, certamente você não está satisfeito com esse desfecho. Juro que nem eu. Por 

isso, sei que você vai inventar mais coisas dentro dessas e das outras histórias para tentar 

compreender esses fenômenos da física. Assim eu fiz, assim talvez você faça. Quer dizer: não 

fiz propriamente, continuo a fazer. Pois ainda não aprendi bem as coisas que ensino. Porque 

ainda aprendo com a vida, que me diz que quando eu souber o que acho que sei, não mais 

sonharei acordado. Só estarei dormindo. E para sempre. 

Por isso esse texto continua linha corrente e vida afora, como o nome de prototexto, ou 

seja, um jeito bem leve e degustável de literaridade e inacabamento que só a vida tem. Vou 

esperar você continuar a história. Enquanto aguardo, reinvento-a. Não demore. 

 

 

FORA DOS TEXTOS 

 

 

Por fim, tendo sido esboçado a noção de prototexto nas bases em que se deu, segundo 

as vestes complexas da prototextura, talvez não fosse mais necessário buscar uma 

fundamentação para tratar da aproximação entre física e literatura. No entanto, evoquei um 

princípio de criação, uma poéticogênese com base na teoria da termodinâmica longe do 

equilíbrio de Prigogine, que permite mostrar o prototexto ser natural em suas propriedades e 

operações com os laços narrativos-históricos entre física e literatura desde a formação das 

primeiras moléculas no microcosmo. 
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AA  PPAAIIXXÃÃOO  DDAA  NNAARRRRAATTIIVVAA::  UUMMAA  MMOOVVEEDDIIÇÇAA  AAVVEENNTTUURRAA  DDEE  SSOONNHHOOSS  

 

 

 

É impossível refletir sobre o tempo e sobre o mistério da criação do 

mundo sem uma dolorosa tomada de consciência dos limites da 

inteligência humana.  

Alfred North Whitehead 

 

 

O universo dura. Quanto mais aprofundarmos a natureza do tempo, 

melhor compreenderemos que duração significa invenção, criação de 

formas, elaboração contínua do absolutamente novo. (...) É por isso 

que nossa duração é irreversível. Podemos ir mais longe: não se trata 

apenas de algo novo, mas de algo imprevisível.  

Henri Bergson 

 

 

O universo é uma realização num universo de coisas possíveis.  

Ilya Prigogine 
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EESSTTRRUUTTUURRAASS  DDIISSSSIIPPAATTIIVVAASS  EE  NNAARRRRAATTIIVVAA  PPOOÉÉTTIICCAA  DDAA  CCIIÊÊNNCCIIAA 

 

 

A inovadora concepção do tempo criativo na termodinâmica do não equilíbrio, de Ilya 

Prigogine (1991, p.175, 2002b, p. 72, 80), vai ao encontro da narrativa poética da ciência e 

da concepção de que o mundo é um romance. Essa afirmação ficará clara com o esboço das 

idéias de Prigogine quando for mostrado que o padrão comum que une o vivo e o não vivo, o 

natural e o cultural é o caráter histórico desde as primeiras formações no microcosmo. Esse 

caráter histórico também nas narrativas é próxima ao entendimento de histórias por Bateson, 

citado por Capra (2008, p. 65), “são um caminho excelente para o estudo das relações”. 

Bateson definia história como um conjunto de relações formais espalhadas no tempo. Com 

essa idéia talvez tornasse desnecessário demandar tanto esforço para fundamentar o uso da 

literatura na física, a narrativa poética da ciência, por meio do tempo criativo. A literatura é 

ela própria já o meio natural de aproximação entre as duas culturas, entre ela mesma e a física. 

Esses indícios da palavra ser vínculo de aproximação entre as duas culturas, ficou registrado 

na crônica O universo e o infinito (ARAÚJO, 2008j) escrita no encontro com o Dr. Zanetic 

quando este apresentou o seminário sobre Ciência, Cultura e o Ensino de Ciências e 

Matemática: a aproximação entre literatura e física na UFRN.  

No entanto, a escolha do tempo criativo para ser a aliança entre a física e a literatura 

não é casual. Embora essa aliança pudesse se realizar pela conjunção do princípio da 

complementaridade de Bohr (2000), a noção de emoção de Maturana (2005) e a 

complexidade de Morin (1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002a,b, 2003a,b, 2004a,b,c,d, 2005). 

Esses autores, cada um a seu modo, operam a conciliação entre as culturas das humanidades e 

a cultura científica. Mas optei por esses autores ao longo dessa tese e, em especial, nos meus 

argumentos em As vestes da prototextura.  

Brindei ao encontrar o princípio do tempo criativo. Por que escolher, então, a teoria  

de Prigogine, um campo que não domino Só porque esta pertence à ciência e a literatura à 

arte, estaria eu praticando alguma discriminação valorativa Nada disso. A hierarquia entre 

arte e ciência e entre princípios científicos perde sentido nesse trabalho. Ademais que um 

único requisito da literatura bastaria para a minha recusa de qualquer autoridade científica e a 

balizaria como referencial: a suprema paixão criadora que ela me proporciona.  

Elegi o tempo criativo porque ele tem algo de muito especial: evidencia desde o 

mundo microscópico a gênese da historicidade, da narrativa, com as bifurcações, uma 

poéticogênese, tal a palavra na literatura, um vetor irreversível de criação (ARAÚJO, 2007d).  
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Com essa concepção de tempo percebi que poderia falar com naturalidade acerca da 

física, literariamente, porque essa concepção carrega requisitos próprios da aprendizagem, da 

construção do conhecimento e da ciência: as noções de estrutura, função e história. Apesar da 

física ser considerada exata, causal e a-histórica e por isso não poder se coadunar com a 

literatura, difusa, incerta e ela própria tecida em histórias. Graças que Prigogine se sentia um 

ser híbrido. Confessa que experimentou muito intensamente este conflito entre as duas 

culturas no decurso dos seus estudos assim como nas leituras que fazia.  

 

Disse-se que a divisão entre as duas culturas se devia ao fato de os não cientistas não 

lerem Einstein e de aqueles que se ocupavam da ciência não terem cultura literária. 

Penso que é uma maneira muito superficial de ver as coisas. Antes de mais, houve 

sempre obras solidamente baseadas nas duas culturas; considere, por exemplo, o 

caso de Zola em França, muito influenciado pela revolução industrial, ou as fontes 

do pensamento de Lévi-Strauss, ou Freud; há toda uma série de obras 

contemporâneas que foram buscar inspiração às duas culturas. E, todavia, existe uma 

contraposição que provém do fato de o ideal da ciência ser o ideal de um esquema 

universal e atemporal, enquanto as ciências humanas se baseiam num esquema 

histórico ligado ao conceito de situações novas que se sobrepõem a outras. Por outro 

lado, a criação literária baseia-se totalmente no tempo vivido. Nestas condições, o 

dilema das duas culturas é um dilema importante (PRIGOGINE, 1988, p. 29).  

 

Tudo se passa nessa tese como se o tempo criativo de Prigogine possa se configurar 

como o mais genético dos princípios para realizar a aliança entre as duas culturas. Por meio da 

concepção da criatividade da natureza em todos os níveis, nas primeiras bifurcações no 

microcosmo, a seta do tempo é quem ata os laços que unem a existência humana na cultura 

das humanidades e na cultura científica. Esse estado genético se dá porque muitos são os 

sistemas que se comportam analogamente ao diagrama de bifurcações das estruturas 

dissipativas. A criação literária e a aprendizagem podem ser consideradas como um desses 

sistemas complexos que se iniciam com um caos e, potencialmente, carregam condições para 

eventos, acontecimentos, emergências. Para a abordagem desse princípio é preciso destacar o 

confronto entre reversibilidade e irreversibilidade e a superação deste conflito com a 

concepção do tempo como fator criativo – desde as estruturas dissipativas até as obras de arte 

– na termodinâmica longe do equilíbrio. 

A confrontação entre reversibilidade e irreversibilidade passou a fazer parte de minhas 

reflexões para compreender como a seta do tempo está na origem da criatividade, da vida e 

de toda a existência, logo, da narrativa poética da ciência e do mundo-romance como forma 

de aprendizagem por meio da criação literária.  
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Jamais havia percebido nas leis de Newton o que, segundo Prigogine (1996b, p. 24), 

enunciam estas leis, por um lado: o futuro como reprodução do passado, “um mundo 

autômato” e a impossibilidade dessas leis descreverem o futuro como um acontecimento. Por 

outro, a contradição absoluta das leis clássicas com a orientação temporal (irreversibilidade) 

do fluxo do calor, descoberto em 1911 pelo Barão Fourier apontada por Prigogine (1996a, p. 

232) e Brian Greene (2005, p. 187-195). Em linhas gerais, Prigogine mostra as características 

da 2ª lei de Newton: a causalidade entre a aceleração e a força, o determinismo definido pela 

equação do movimento e a reversibilidade temporal em que as equações são invariantes em 

relação ao sinal do parâmetro tempo. Segundo Prigogine (1996b, p. 25) nem a física de 

Newton, nem a de Einstein, nem a de Schrödinger reservam lugar ao acontecimento , ao 

evento, à emergência, ao que é novidade. 

A pergunta de Prigogine (1997, p. 225, 2004, p. 16, 24) em relação à esse confronto é 

“como conciliar estas duas visões de mundo contraditórias?”. Se para a ciência newtoniana 

não existia a seta do tempo, ela está presente tanto na 2ª lei da termodinâmica quanto na 

biologia. A ordem biológica emerge devido à entropia, não a despeito dela. Uma ordem 

superior não-predizível pela entropia pode surgir do beco sem saída que é o caos. Os sistemas 

vivos podem, até certo ponto, escapar à entropia por sua capacidade de auto-organização.  

Prigogine (1996a, p. 329-333) declara que só recentemente a escola termodinâmica da 

qual ele fez parte, procedeu a generalizações capazes de levar em conta a possibilidade de 

acontecimentos. Para isso foram necessárias as matemáticas do tempo – que levam em conta 

funções generalizadas próximas aos fractais de Mandelbrot – na teoria das estruturas 

dissipativas que permite esquematizar o processo pelo qual a natureza instaura a quebra de 

simetria para mostrar a sua criatividade:  

 

O esquema que surge é o seguinte: instabilidade (tempo de Lyapunov) → 

probabilidade → irreversibilidade. A instabilidade e o caos obrigam-nos a passar a 

um esquema probabilístico (abandono das trajetórias na mecânica clássica e das 

funções de onda na mecânica quântica), o qual nos permitirá esclarecer a ruptura da 

simetria temporal e, portanto, a irreversibilidade (PRIGOGINE, 2002b, p. 42). 

 

Nesse esquema ao invés de um futuro determinado, pré-estabelecido, há uma 

probabilidade de uma nova ordem espaço-temporal acontecer, dada as condições de 

instabilidade do sistema ou de não equilíbrio. A irreversibilidade, por sua vez, não apontaria 

apenas para a morte térmica, mas para o futuro como acontecimento, ao se aliar às condições 

de não equilíbrio, em que a ampliação das flutuações faz com que um sistema evolua, a partir 

de uma bifurcação, para um específico estado entre tantos outros possíveis.  
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O diagrama de bifurcações descrito por Prigogine (1991, p. 122) pode dar uma idéia 

qualitativa do caminho percorrido desde o caos às estruturas dissipativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Diagrama de bifurcações 

 

Façamos uma avaliação, em linhas gerais, do diagrama de bifurcações em duas partes:  

i) o intervalo de solução única - Próximo ao ponto de equilíbrio (c), as flutuações não têm 

poder transformador, o sistema mantém-se espacialmente homogêneo. O estado de um 

sistema pode ser levado a se afastar do ponto mínimo de energia livre – o fundo do poço 

termodinâmico –, mas o sistema responde voltando ao seu estado mínimo de energia, e o 

sistema se confina ao poço de potencial termodinâmico, como mostra a figura. 3 abaixo: 

 

 

                             

 

 

FIGURA 3- Poço termodinâmico 

 

ii) o intervalo de soluções múltiplas - Longe do equilíbrio não há potencial termodinâmico, a 

difusão dos reagentes através do sistema conduz à possibilidade de novos tipos de 
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instabilidade, à possibilidade de uma ampliação de flutuações destruidoras da simetria 

espacial inicial. Ver a figura. 4 abaixo: 

 

 

 

                                       Flutuações 

                                                           Bifurcações              Estruturas dissipativas 

 

                                                                       Seta do tempo 

 

 

FIGURA 4 – Formação das estruturas  

 

O diagrama de bifurcações indica que a partir de uma certa distância do equilíbrio 

termodinâmico, várias possibilidades de estados são abertas ao sistema a depender das 

flutuações que efetivamente desestabilizem o sistema instável e se amplifiquem até realizar 

um dos estados macroscópicos possíveis. A matéria passa a decidir, torna-se ativa nas 

explorações dos caminhos possíveis – as bifurcações – para criar novas coerências 

denominadas estruturas complexas. A reversibilidade do tempo é duplamente destruída: tanto 

pela estrutura espaço-temporal ativa que confere ao sistema o comportamento de uma 

totalidade organizada, quanto pela história que o aparecimento de tais estruturas implica. 

O sistema no intervalo i é linear e causal. No intervalo ii as flutuações podem se 

amplificar, probabilística e espontaneamente, induzir bifurcações que introduz um elemento 

histórico na descrição. Cada bifurcação é um momento de decisão do sistema, de escolha 

entre os diversos caminhos a serem seguidos. Assim o sistema, por meio de sucessivas 

bifurcações, passa de um estado não organizado para as estruturas dissipativas. Nessa teoria 

o tempo viria como o fator de possibilidade de criação em todos os níveis da natureza e de 

aliança entre o mundo e a natureza. O tempo seria o elo entre o determinismo eminente na 

natureza, descrita pelas leis da ciência moderna, e as possibilidades de criatividade, do novo, 

a volição e autonomia do ser humano: 

 

 Para Whitehead, o possível devia tornar-se uma categoria primordial para toda 

cosmologia racional, sem o que nada poderia evitar a “bifurcação da natureza” 

dilacerada entre experiência humana e mundo passivo. A visão do mundo inspirada 

pela ciência clássica era, para ele, um exemplo do erro a que leva a atribuição 

falaciosa de um caráter concreto a uma abstração. Representar a natureza a partir da 

Longe do equilíbrio 
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abstração físico-matemática derivada do estudo dos corpos em movimento proíbe 

atribuir um sentido à noção de “criatividade”. Para Whitehead, a criatividade era, 

pelo contrário, uma categoria cosmológica, o princípio último de toda novidade 

(PRIGOGINE, 1996b, p. 61, grifo nosso). 

 

Prigogine (1996b, p. 75) ao aplicar os pressupostos de Bergson, do tempo como 

criação, e de Whitehead, da natureza criativa em todos os níveis, incorporou a seta do tempo 

como a dimensão evolutiva. Nessa concepção cabe tanto a regularidade das leis quanto a 

novidade do evento. A criatividade segue um caminho de sucessivas bifurcações para a 

imprevisível novidade na seta do tempo, fazendo a aliança entre a existência humana e a 

natureza.  

 

Portanto, a evolução acontece assim por meio de uma sucessão de estádios descritos 

pelas leis deterministas e probabilísticas. Mesmo em nível macroscópio, 

probabilidade e determinismo não se contrapõem, mas se completam. A existência 

de bifurcações confere um caráter histórico à evolução de um sistema: a história 

introduz-se, portanto, já nos sistemas mais simples da química e da hidrodinâmica 

(PRIGOGINE, 2002b, p. 24, grifo nosso).  

 

No cenário clássico, segundo Prigogine (1997, p. 234-235), o tempo presente seria um 

ponto abstrato que dividiria o passado e o futuro. Insatisfeito com o instante presente que 

nada separa, já que o tempo presente é apenas passagem de uma reprodução, o homem 

experimenta o futuro como ausência e busca também na obra de arte a idéia de que o futuro é 

igualmente inovação. Na física do não-equilíbrio a seta do tempo aponta a passagem do 

passado para o futuro como uma criação: o sentido da criatividade em todos os níveis da 

natureza. Irreversibilidade e imprevisibilidade são as características que Prigogine percebe 

tanto no universo quanto na obra de arte. Prigogine (1997, p. 237) afirma que a arte não 

pertence ao mundo apenas como algo que surge a partir das mãos do artista, mas é, 

essencialmente, a expressão de algo fundamental na natureza. Com base no que Prigogine fala 

em irreversibilidade e em imprevisibilidade, ao se referir à arte, podemos fazer uma analogia 

com uma estátua: a irreversibilidade dar-se-ia quando, a partir do busto de Castro Alves – na 

Praça que leva o nome do poeta na cidade de Salvador-BA, de onde podemos admirar as 

águas da Baia de Todos os Santos –, jamais pudéssemos voltar ao tarugo de pedra que lhe deu 

origem; e a imprevisibilidade seria a impossibilidade de saber, a priori, exatamente como 

seria a estátua de Castro Alves, a partir de um tarugo de pedra. Nas palavras de Prigogine 

(1997, p. 238) “penso que a escultura deve ser vista como a transmissão dessa seta do tempo 

para a pedra. Em outras palavras, o que fazemos é marcar a nossa presença, datar a pedra”. E 

para reforçar a sua argumentação de que o tempo não é apenas a parametrização de um evento 
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de mudança externa a nós, como na equação do movimento, mas um tempo de nossa 

existência, Prigogine (1997, p. 239) afirma: “pelo menos sinto, que a minha concepção da 

conexão entre o tempo e a irreversibilidade empresta maior significação à vida humana 

porque demonstra que estamos radicados em alguma coisa que vemos também em nós”.  

Prigogine (1996b, p. 74) espalha para longe dos horizontes das ciências naturais as 

concepções da sua teoria das estruturas dissipativas. Questiona se é possível resistir à tentação 

de aplicar essa noção a problemas na esfera da biologia, da sociologia ou da economia. Para 

uma natureza criativa em todos os níveis e não cindida entre o natural e o cultural, a atividade 

humana criativa e criadora não estaria fora da natureza, mas no quintal dela. Podemos, assim, 

considerar a atividade humana como uma amplificação de traços presentes no mundo físico e 

que a percepção dos processos longe do equilíbrio nos ensinou a decifrar. Se a atividade 

humana está como uma intensificação e extensão da natureza, isso não lembra em muito a 

citação de Shakespeare lembrado por Almeida (2003, p. 25) “somos feitos da mesma matéria 

que são feitos os sonhos”? Essa humanização/naturalização do tempo por Prigogine (1997, p. 

239) permite dizer que o mundo, a arte, a cognição são níveis de manifestações da 

criatividade da natureza. Isso faz com que possamos viver num mundo com diversidade e 

pluralidade, mas que só podemos descrevê-lo com uma racionalidade limitada, segundo a 

nossa condição e não mais com o determinismo que implica a certeza de um conhecimento 

absoluto, mas sem criatividade. Aceitar essa limitação de conhecimento não satisfaz a 

Prigogine (1997, p. 241), mas ele tenta descrever o universo segundo a ciência do momento.  

A necessidade de ampliar esse universo de criatividade ou essa concepção da natureza 

criativa para a educação tem, pelo menos, dois apelos: a concepção de tempo como vetor de 

criatividade em todos os níveis da natureza, sendo a cognição um desses níveis e a 

preservação do encanto próprio da literatura ao tratar com naturalidade a ciência. Assim, 

compreender o tempo criativo como um princípio poéticogênese da natureza em todos os 

níveis é pensar na proposição de uma ciência poética, em que a criação literária estaria se 

escoando na ponta da seta do tempo para o papel em que se escreve, no qual se pode ver nas 

narrativas tanto o observador/criador quanto a expressão deste nas construções com a ruptura 

de simetria entre passado e futuro,  a criação dos fenômenos irreversíveis, o papel criativo do 

tempo. O nosso desafio é, portanto, o de construir e exercitar essa ciência de sonhos, a 

natureza reencantada, o exercício por uma ciência poética, sentir o mundo um romance. 
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OO  MMUUNNDDOO--RROOMMAANNCCEE  OOUU  UUMMAA  EEQQUUAAÇÇÃÃOO--PPOOEEMMAA 

  

  

A historicidade presente desde o microcosmo leva Prigogine (1996a, p. 229-237) à 

conceber o mundo como um romance. Um romance, tanto quanto as estruturas dissipativas, 

não está determinado em suas condições iniciais, como a equação do movimento, mas à 

dependência forte nos detalhes de sua história. Isso faz com que possamos pensar na ciência 

como um romance da aventura humana. Com uma proposição análoga a essa o físico Richard 

Feynman (MLODINOW, 2005, p. 51) diz que o comum das pessoas não está tão distante de 

um cientista. Talvez uma pessoa comum nem tenha muito a ver com um artista ou poeta, mas 

Feynman também duvida disso. Acredita ele que na vida cotidiana há muitos tipos de 

pensamentos que ocorrem aos cientistas e ao comum das pessoas. Isso porque partimos de 

determinadas coisas da vida normal para chegar a certas conclusões sobre o mundo. Fazemos 

coisas que não existiam, como desenhos, textos e teorias científicas. Feynman vê proximidade 

entre o fazer de um e de outro. Tanto mentir quanto teorizar requer imaginação. E é preciso 

criar uma história que seja de algum modo compatível com a natureza e possa até se adequar a 

determinados fatos. Apesar da ilustração de Feynman, considerar o mundo um romance ainda 

precisa de esclarecimento.  

Enquanto narrativa e romance estão tatuados em nosso viver e se relacionam em nosso 

imaginário com ilusão e sentimento, a ciência é aceita como uma verdade sobre a natureza e o 

mundo, entidades separadas de nós, sendo o mundo ligado às nossas duras penas de 

sobrevivência à qual, grosso modo, denominamos de realidade. Realidade que, felizmente, 

para muitos pensadores não deve ser encarada como uma parte da existência a ser explorada, 

manipulada e utilizada. Para bem viver e melhor compreender a realidade, deve-se ter em 

conta, segundo Morin (2004a, p. 83), nossa aptidão para organizar o conhecimento. Para tal 

organização Morin (1998, p. 10) indica a necessidade de um princípio organizador do saber 

para se impor. Princípio que aqui, localmente, é denominado de prototexto, que tem a 

literatura como substrato por este revelar que todo indivíduo, ainda segundo Morin (2004, p. 

44), mesmo o mais restrito à mais banal das vidas, constitui, em si mesmo, um cosmos. Tal 

concepção do ser-cosmos não é óbvia, mas ajuda se lembrarmos que um copo de vinho 

contém o Universo, como vê o astrofísico Michel Cassé, em citação de Morin:  

 

Vejo o nascimento do Universo, pois vejo as partículas que se formaram nele nos 

primeiros segundos. Vejo um Sol anterior ao nosso, pois nossos átomos de carbono 

foram gerados no seio desse grande astro que explodiu. Depois, esse carbono ligou-
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se a outros átomos nessa espécie de lixeira cósmica em que os detritos, ao se 

agregarem, vão formar a Terra. Vejo a composição das macromoléculas que se 

uniram para dar nascimento à vida. Vejo as primeiras células vivas, o 

desenvolvimento do mundo vegetal, a domesticação da vinha nos países 

mediterrâneos. Vejo os bacanais e os festins. Vejo a seleção das castas, um cuidado 

milenar em torno dos vinhedos. Vejo, enfim, o desenvolvimento da técnica moderna 

que hoje permite controlar eletronicamente a temperatura de fermentação nas tinas. 

Vejo toda a história cósmica e humana nesse copo de vinho, e também, é claro, toda 

a história específica do bordelês (MORIN, 2004a, p. 36-37).  

 

Vale a ressalva que o vinho é, enquanto que a pessoa humana vem a ser. A pessoa 

além de conter todo o Universo, imagina, sente e no processo de conhecer, confronta a 

multiplicidade do mundo com suas multiplicidades internas, suas personalidades imaginárias. 

Cada pessoa é mais do que o Universo contido no vinho. Traz a imaginação que nos faz 

conceber, segundo Morin (2004a, p. 44), que cada um contém em si galáxias de sonhos e de 

fantasias, de ímpetos insatisfeitos de desejos e de amores, abismos de infelicidade, vastidões 

de fria indiferença, ardores de astros em chamas (...) tempestades furiosas. Morin em diálogo 

com Cassé (2008, p. 14) refina a concepção do cosmos em nós quando diz que “somos 

totalmente filhos do cosmo e o carregamos dentro do nosso ser sob a forma de microcosmos”: 

 

O microcosmo não é, por isso, um espelho, como acreditavam os antigos 

herméticos. Segundo o princípio do holograma, que desenvolvi em O método, ele 

corresponde muito mais a um ponto que contém em si a totalidade da informação, ao 

mesmo tempo que se apresenta radicalmente singular. Da mesma forma que uma 

simples célula de nossa pele ou do nosso braço que, em sua singularidade, contém a 

totalidade do patrimônio genético. Somos hipersingulares, mesmo tendo o universo 

inteiro dentro de nós. Isso, porém, não ocorre sem conseqüências. De acordo com 

suas palavras refere-se a Michel Cassé, ao retornar a essas cóleras do universo, a 

essa violência, como você mesmo disse, e contemplar essa história cósmica plena de 

ruído e de furor, como deixar de pensar na história humana, segundo a própria 

fórmula de Shakespeare (MORIN ; CASSÉ, 2008, p. 68-69)   

 

O reconhecimento de que cada um de nós é um cosmos implica em uma história sendo 

construída desde a origem do Universo até nossa história particular. Para Morin (2008, p. 11, 

14) a sociedade humana sempre buscou inscrever-ser no cosmo e inscrever o cosmo em si 

mesma. Como esse cosmo tornou-se mistério, o reconhecimento desta identidade em nós é, 

além de um saber, um mistério. Assim, tanto a literatura quanto a matemática devem ser 

exigidas para a organização de tal conhecimento, colocando-nos em um contexto planetário. 

A matemática e literatura expõem o espaço e o tempo. A matemática ao operar em forma de 

matrizes algébricas e topológicas leva-nos a crer que dá a resposta final; a literatura, por sua 

vez, procura no espaço e tempo revelar o mistério do mundo sem resolvê-lo, na dimensão 

inexata do humano sempre incompleta. O universo e nós somos duas incompletudes. O que 
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siginfica isso que nos torna tão cosmológico quanto humano  Cassé responde que ele existe 

na medida mesmo da incompletude, e como o universo criou o homem à sua própria imagem, 

o universo é incompleto: 

 

... o que a incompletude cria A busca da alteridade. O universo encontra-se em 

expansão, uma expansão infinita que ainda prossegue. A partir disso, qual é o 

conceito que pode corresponder a ele Para mim, afirmo que é a poesia ou o amor. O 

que mais pode expandir-se infinitamente, a não ser o arrebatamento amoroso ou 

poético (MORIN ; CASSÉ, 2008, p. 72) 

 

Nessa concepção de incompletude e expansão a criatividade surge como poesia que se 

estende desde o microcosmo às ações humanas, na qual o homem estaria religado ao universo 

porque pertence a este. O homem não é mais um estranho a fazer medições, a partir do 

exterior com uma condição científica de objetividade, para conhecer o universo. Em todas as 

ações o homem está religado por meio de um tempo criativo desde as flutuações quânticas às 

dimensões cosmológicas. Estamos, pois, diante de uma mudança da concepção do ser 

humano. Ao invés do autômato regido e determinado pelas leis da natureza, teremos um 

sujeito participante de uma trama histórica na qual ele pode contribuir. Esse sujeito esculpiria 

o busto de Castro Alves enquanto contemplaria junto com este as águas da Bahia de Todos os 

Santos. Ele não é um autômato especializado que executa uma função, mas um sujeito que 

habita o que constrói. Nessa perspectiva é possível conceber um universo em construção de 

eventos possíveis. O encadeamento de nossas ações, ao invés de repetir o passado no futuro – 

um futuro mesmo desconhecido por nós, mas já predeterminado desde o Big-Bang pelas leis 

universais e imutáveis –, pode agora amplificar-se e se tornar um fato histórico, um evento, 

uma construção. Assim, se somos autores, o mundo é lugar de criatividade, fruto de mentes 

criativas, revoluções, surgimento de novidades, manutenção e degradação. O universo não 

comporta mais apenas a determinação, a previsibilidade, mas está no plano dos 

acontecimentos possíveis. É um universo evolutivo, assimétrico no tempo, reintrodutor de um 

elemento narrativo, uma história interligada por bifurcações e que reclama uma linguagem 

nova, segundo Prigogine (1996a, p. 237), tanto nas ciências novas como nas ciências 

humanas. Só com esta nova linguagem que aponta para as incertezas e universos possíveis é 

que podemos descrever este mundo espantoso em que vivemos. O mundo que começamos a 

decifrar está longe de se assemelhar a uma linha reta de causalidades predefinidas e 

reversíveis no tempo. É mais parecido com um tapete inacabado nas mãos de artesãos e 

artesãs, fiando longas malhas segundo um projeto bem planejado para a confecção do 

trabalho, mas sem ter em completude o fim a que se deve chegar: a fina estampa do tapete.  
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O nosso mundo lembra em muito um romance, tal as Mil e Uma Noites, diz Prigogine 

(1996a, p. 232), onde as histórias se ligam umas às outras: a história cosmológica, no interior 

da qual evolui a história da matéria, a história da vida e, finalmente, a nossa particular.  

Encontradas narrativas desde o microcosmo, um caráter histórico para a formação das 

estruturas complexas, podemos assinalar o prototexto como uma linguagem que tece no 

próprio corpo tanto a razão quantificada da matemática, quanto a dimensão estética-

qualitativa da narrativa poética, e se faz inconcluso em seu aperfeiçoamento evolutivo e em 

ação por ser um sistema aberto. Uma linguagem tecida em conjunto para que possamos 

compreender a ciência articulada a uma visão de mundo natural e social, e não apenas a 

natureza como fonte inesgotável de matéria bruta para aplicações tecnológicas. Nessa 

perspectiva é possível um aprendizado de caráter produtivo, mas em harmonia com o mundo 

da informação, do entendimento histórico da vida social, da percepção evolutiva da vida na 

história do cosmos na qual paira nosso planeta. A concepção do mundo como um romance 

leva a atender, inclusive, as necessidades de nosso país com baixo índice na avaliação de 

leitura no Programa Internacional de Avaliação de Alunos. O resultado da avaliação instiga 

para que mudemos nossa concepção de leitura e o modo de conduzi-la na escola. Há muitos 

leitores de olhares ávidos por aventuras. O mundo é nessa concepção bifurcativa um romance 

que fala, pulsa. Quem ouve Ouve aquele que habita o que faz, tal o poeta, explorador ativo 

que dialoga com a natureza. E ela responde. Por isso, ao modo de Prigogine (1991, p. 215), 

diante de uma ciência humana, feita por seres humanos e para seres humanos, estando no seio 

de uma população rica e diversa em práticas cognitivas, nossa ciência ocupa a posição 

singular de escuta poética da natureza realizada por quem dialoga.  

Esse é o enlace a que deve se atirar a cultura científica, à participação do romance do 

mundo na essencial aventura humana, uma movediça aventura de sonhos em um universo que 

é tanto histórico e narrativo nas múltiplas bifurcações ordenadoras dos eventos, bem como no 

modo metafórico de contar o desenrolar dos acontecimentos. Tal reconhecimento como uma 

fonte de imaginário, faz do prototexto uma nova aliança na educação, delta onde desemboca e 

emerge raciocínios e inspirações. Um ensino de física em que possa conviver tanto as 

matrizes matemáticas, imagens topológicas e algoritmos computacionais, quanto as metáforas 

estonteantes na construção de modelos em busca de ler o enigma da natureza. Assim, certezas 

e incertezas, caos e ordens convivem em processos para que possamos decifrar e construir o 

mundo da ciência como um conjunto de contos estruturados, um romance de ligações 

interiores, tal qual as Mil e Uma Noites, e o tempo reconciliado com o homem consciente de 

que é parte do universo o qual ele narra, às vezes, inconscientemente. 
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UUMMAA  JJAANNEELLAA  PPAARRAA  OO  IINNAACCAABBAADDOO  

 

Quase tudo aquilo que publiquei recentemente pode 

se considerar como um conjunto de notas para um 

texto ainda não escrito. E se alguma vez eu chegar a 

escrever esse texto, não será outra coisa senão o 

prelúdio de um outro escrito inexistente.  

Jorge Larrosa.  
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UUMMAA  JJAANNEELLAA  PPAARRAA  OO  IINNAACCAABBAADDOO  

 

 

Por fim, se “fim” não significar conclusão final, ao chegar nessa etapa atual do 

trabalho tenho em mente um esboço mais aprimorado de uma idéia que tomou vulto e ganhou 

corpo bem diferente do que havia imaginado. Creio ter concluído a tese acerca de um 

princípio organizador do conhecimento enquanto sistema complexo. O sentimento de 

conclusão alinha-se à exaustão das forças de reunir autores e idéias em torno de um sistema 

que se sustenta à medida que se destrói e se auto-transforma. Conceber a mudança para que 

algo passe a ser é um incômodo histórico desde quando se coloca Parmênides e Heráclito 

frente a frente.  

Talvez os escritores e cientistas concebam as suas obras concluídas depois de contadas 

as suas histórias, encerradas suas argumentações, apresentadas as equações que 

compatibilizaram as observações ou prometem/garantem o futuro nas mãos. Assim, nada mais 

restaria a acrescentar às suas narrativas, aos seus paradigmas. Diferentemente aqui, nada do 

que eu faça está feito. Estará sempre se fazendo, aberto ao quefazer, expressão que nos faz 

lembrar o educador Paulo Freire. Mesmo que eu me satisfaça por um bom tempo em ler o 

conto Ócio Dourado (ARAÚJO, 2005b), ele se renovará a cada leitura. Apesar do ponto final 

dessa tese, ainda assim resistem à conclusão os contos A palavra, Um caminho, Um conto de 

conexão (ARAÚJO, 2005c,d) e, principalmente, Os corpos caem num dia de sol que 

denotativamente em sua estrutura escrita é inconcluso.  

Poderia ficar com o pensamento de Prigogine (2002a, p. 20) quando diz que as 

ciências mudaram, a sociedade à nossa volta também mudou; então, o que se torna hoje essa 

noção de pertencer? Como o homem pertence ao mundo? Ou optar por Almeida (2001, p. 95) 

quando diz que a ciência é uma construção social, mesmo que seja uma emergência fugaz. 

Cada um sozinho pode dar o impulso, mas qualquer pretensão ao acabado não passa de 

fortuita presunção. Morin (1999, p. 38-39), por outro lado, insiste em nos lembrar o caráter 

inacabado do conhecimento. A falta de completude estaria no coração da consciência 

moderna. É o que indica o vislumbre do inacabamento cósmico de Hubble na expansão das 

galáxias. A consciência de que o saber deixou de ser uma estrutura rígida e monolítica e é 

considerado metamórfico em sua incompletude está bem disseminado entre nós. Uma teoria é 

um modo de ver, um modo de visualizar um objeto de um ponto particular. Pode ser útil, mas 

sua utilidade depende de circunstâncias particulares, como tempo, espaço e condições nas 
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quais ele é aplicado. E que lição tiramos disso? Resguardamo-nos, apesar de tudo, em mostrar 

nas obras universitárias nossos pensamentos concluídos, fechados com respostas certas.  

A consciência de um dever cumprido seria verdade caso o trabalho desenvolvido fosse 

outro e ao término eu não tivesse lido e relido alguns autores relacionados à complexidade, 

além dos que me referi anteriormente. Agora volto-me a Juremir Machado (SILVA, 2003, p. 

262-264), quando ele lembra que o conhecimento complexo é um rio de muitos braços, que o 

método é uma semeadura cuja colheita nunca é certa. Assim o método é sempre colheita. A 

complexidade é uma torrente que integra, compreender é uma operação cognitiva que pega 

tudo em conjunto. A disjunção método/poesia deriva de uma operação cartesiana que fez seu 

tempo. Aqui poesia volta a ser o caminho do método na longa jornada da narração da prosa da 

ciência. Incluir a poesia como método é conceber que ordem e desordem, caos e auto-

organização se entrelaçam. Esta é uma idéia-força na elaboração dessa tese como instância de 

criação do conhecimento enquanto organização estética: „nenhuma síntese acabada é 

possível‟, mote seguido das leituras de Morin e das reiteradas críticas e leituras da tese em 

companhia da orientadora que reforçou a mobilidade do texto. Assim a estratégia, 

obrigatoriamente, implica em desvios, ela própria desdenha a certeza teleológica, um fim 

certo, e esmera-se nas bifurcações sem esquecer do acontecimento final como esperança de 

uma surpresa. 

Na perspectiva do prototexto como princípio, operação complexa do conhecimento, é 

que o defendo não como a única modalidade capaz de dar vida aos conceitos, mas como uma 

estratégia possível de garantir a inteligibilidade da ciência por meio da imaginação tão 

fartamente possibilitada pela criação literária. Não sendo substituto da formalização 

matemática, o prototexto pretende ser mais propriamente um contexto onde os conceitos, 

fórmulas e as medidas ganhem fluxo, sentido e sintonia com o aprendiz de ciência. O 

prototexto pode se constituir num modelo de reformulação no ensino de física desde que 

consideremos um tempo criativo para o qual é possível falar de eventos, vida, homem e da 

própria ciência como futuro enquanto novidade. Nessa formulação deve-se considerar a 

existência de narrativas desde o microcosmo à própria história do cosmos, bem como a 

criação literária como um dos níveis de criatividade da natureza.  

Portanto, ao invés de optar por um desses pensadores de que me vali nessa caminhada, 

convido-os a todos e para compor um novo cosmos, no qual seus pensamentos se tecem em 

rede como uma forma de continuar outras leituras, pois o tempo e a vida não param. E assim, 

ao invés de um ponto final de um trabalho concluído, dou início a uma nova caminhada. 
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