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Educação científica, pós-modernidade e transdisciplinaridade 
Luiz Carlos Jafelice * 

1 INTRODUÇÃO 
Vivemos uma crise civilizatória. Vários aspectos da vida em sociedade apresentam problemas inéditos na história da humanidade. Um deles é a impossibilidade de identificação de causas isoladas, que levam a eventos independentes, que admitem soluções compartimentadas. Prevalecem, porém, a mentalidade de uma época em que esse tipo de diagnóstico e tratamento eram possíveis, mesmo que precariamente, e a ideologia da globalização regida por leis de mercado, que orienta a estruturação das sociedades contemporâneas amparada na ciência e na tecnologia. Assim, poucos estranham – inclusive entre educadores! – quando certos setores enfatizam, quase que exclusivamente, que vivemos uma crise de letramento científico. Embora isto ocorra, não significa, porém, que outras crises, tão ou mais importantes, estejam ausentes. Por exemplo, tampouco os letramentos artístico e espiritual, estão resolvidos. Na verdade, muito pelo contrário. E tais ausências, inclusive, facilitam a insensibilidade, a intolerância e desentendimentos multiculturais de todo tipo. Contudo, na ordem comandada pela racionalidade única dominante, ausências destes outros teores são ignoradas. Prevalece, enfim, uma visão fragmentadora e cartesiana, herança emblemática da modernidade, que afeta todas as tentativas de soluções, inclusive, é claro, na área de educação. Aqui refletimos sobre essas questões segundo uma perspectiva ainda pouco comum na área de educação. Propomos uma reflexão de cunho sociológico sobre a forma como o ensino de ciências vem sendo discutido e praticado mesmo por aqueles preocupados e críticos daquele ensino. Trazemos elementos referenciais característicos de uma leitura pós-moderna para analisar e discutir a concepção de realidade implicitamente adotada por professores de ciências e os aspectos ideológicos, subjacentes ao pensamento único hegemônico, embutidos nas suas práticas pedagógicas. Sugerimos como a abordagem transdisciplinar e o olhar da biologia do conhecimento podem, em princípio, dar conta de superar lugares-comuns, limitações e a dicotomia entre as culturas humanística e científica prevalecente nos caminhos em que a educação científica tem se encurralado. As discussões neste texto dizem respeito à educação como um todo. Quando enfocamos educação científica é devido à sua relação tributária para com o conhecimento científico, segundo a visão disciplinar convencional; nossa opção por esse enfoque visou favorecer a comunicabilidade das análises, mas não deve ser entendida como endosso à preservação daquela visão, a qual criticamos. 

2 RACIONALIDADES E SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
Das muitas possibilidades da racionalidade, todas igualmente constitutivas e nobres do humano, a modernidade restringiu-a ao reduto da cientificidade, àquela de caráter cognitivo-instrumental. Como Boaventura de Sousa Santos evidencia: 

A análise retórica da ciência moderna, quer na versão forte (a ciência como retórica), quer na versão fraca 
(a retórica na ciência), é fundamental neste momento de transição paradigmática para relativizar as 

                                                      
* Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Caixa Postal: 1592, Correio Campus UFRN, CEP 59078-970 Natal, RN, 

Brasil. E-mail: jafelice@dfte.ufrn.br.  



 286 

pretensões cognitivas da racionalidade cognitivo-instrumental. A relativização do seu valor cognitivo exige 
a relativização do seu valor instrumental (Santos, 2005, p. 103). 

Enfim, como Milton Santos sintetiza com lucidez: 
Como as técnicas hegemônicas atuais são, todas elas, filhas da ciência, e como sua utilização se dá ao 
serviço do mercado, esse amálgama produz um ideário da técnica e do mercado que é santificado pela 
ciência, considerada, ela própria, infalível. Essa, aliás, é uma das fontes do pensamento único. Tudo o que 
é feito pelas mãos dos vetores fundamentais da globalização parte de idéias científicas, indispensáveis à 
produção, aliás acelerada, de novas realidades, de tal modo que as ações assim criadas se impõem como 
soluções únicas (Santos, 2000, p. 53). 
Como, freqüentemente, a ciência passa a produzir aquilo que interessa ao mercado, e não à humanidade 
em geral, o progresso técnico e científico não é sempre um progresso moral. Pior, talvez, do que isso: a 
ausência desse progresso moral e tudo o que é feito a partir dessa ausência vai pesar fortemente sobre o 
modelo de construção histórica dominante no último quartel do século XX (ibid., p. 65). 
Essa exclusão atual, com a produção de dívidas sociais, obedece a um processo racional, uma racionalidade 
sem razão, mas que comanda as ações hegemônicas e arrasta as demais ações. Os excluídos são o fruto 
dessa racionalidade (ibid., p. 74). 

E chegamos, assim, ao século XXI, com um cenário de verdadeiro retrocesso moral, pode-se dizer. O que nos preocupa é a distância que uma fração significativa dos educadores mantém destas questões. Essa fração parece ter pouca, ou nenhuma, consciência da teia de interesses entre suas atividades profissionais e outras relações sociais presentes na dinâmica social como um todo e, ingenuamente, se considera livre de tais influências ou crê que é outra área de conhecimento que deve se encarregar de tais questões. Essa deficiência de visão é outra conseqüência da compartimentação do saber na formação desses profissionais, onde questões de “humanas”, em particular de cunho sociológico, não são devidamente tratadas. Constata-se o oposto do esperado. Hoje, encontramos uma educação científica relutante, senão preconceituosa, em relação a uma leitura sociológica do empreendimento da ciência (vide em Greca e Freire, 2004, uma boa exposição sobre esse estado de coisas). Tal postura é muito perigosa, pois contribui para referendar e, portanto, reforçar a instalação dos meios e das mentalidades de exclusão que tanto se precisa combater. Em Jafelice (2004) discutimos a cadeia da exclusão que compusemos para ressaltar as conexões entre educação científica e outras forças sociais e as conseqüências dessas conexões. Por isto, quando Boaventura Santos diz, da ciência, que “deve-se suspeitar de uma epistemologia que recusa a reflexão sobre as condições sociais de produção e de distribuição (as conseqüências sociais) do conhecimento científico” (Santos, 1989, p. 30, grifo do autor), é pertinente dizer que devemos suspeitar igualmente de um ensino de ciências que faz a mesma recusa. Boaventura Santos tem uma asserção-síntese – “conhecimento prudente para uma vida decente” – como guia para a mudança paradigmática em curso. Esta compreende duas dimensões básicas: epistemológica e social: “A transição epistemológica”, em particular, “ocorre entre o paradigma da ciência moderna (conhecimento-regulação) e o paradigma emergente do conhecimento prudente para uma vida decente (conhecimento-emancipação)” (Santos, 2005, orelha inicial), enquanto a transição social é mais difícil de se antever no momento, embora envolverá a revisão da “sociedade patriarcal; produção capitalista, consumismo individualista e mercadorizado; identidades-fortaleza; democracia autoritária; desenvolvimento global, desigual e excludente” (ibid., p. 16), enfim, exigirá “um novo paradigma, ou conjunto de paradigmas, de que apenas podemos vislumbrar sinais” (ibid., orelha inicial). O que se faz necessário, portanto – e a participação dos educadores nesse movimento, desde que assumida dentro desse novo espírito, é muito importante –, “é desenvolver epistemologias e teorias sociais que ponham travão à proliferação da razão cínica, que alimentem o inconformismo contra a 
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injustiça e a opressão e, por fim, que permitam reinventar os caminhos da emancipação social” (Santos, 2005, orelha inicial). Embora não aderimos ao “programa forte” da sociologia da ciência, reconhecemos elementos daquele enfoque muito importantes para as mudanças necessárias. Com efeito, Collins e Pinch (2003), por exemplo, enfatizam que para o cidadão comum, em uma sociedade democrática, ser “capaz de tomar decisões mais sensatas sobre esses assuntos [relacionados à ciência]” (ibid., p. 195) ele precisa saber mais sobre ciência do que mais ciência. Eles argumentam que pensar o contrário disto – conforme ouvimos constantemente – além de ser estranho, expressa uma “postura [que] é uma das maiores falácias de nosso tempo. Por quê? Porque doutores e professores tomam diferentes partidos n[os] debates [envolvendo questões científicas controversas, em geral atreladas a decisões político-econômicas pendentes]” (ibid., p. 195). Esses autores explicitam que “[a] razão de tais debates não solucionáveis, apesar de toda essa especialização [dos debatedores]” (ibid., p. 196) reside em aspectos que têm sido cada vez mais esclarecidos pelas abordagens sociológicas da natureza da ciência. É importante ressaltar que: 
[...] todos os lados [dessas] contendas têm um grau de conhecimento especializado muito superior ao que 
se poderia esperar que algum cidadão comum tivesse e todos os lados sabem como defender seus 
argumentos principais com clareza e sem falácias óbvias. [...] [O que se constata é que se] os cientistas na 
vanguarda da pesquisa não conseguem resolver suas diferenças profundas por meio de experimentos 
melhores, conhecimentos mais amplos, teorias mais avançadas ou raciocínios mais claros [...] [, então [é] 
ridículo esperar que o público em geral se saia melhor (Collins e Pinch, 2003, pp. 195-196). 

Ou alguém ainda acredita seriamente que, por exemplo, decisões sobre o uso de transgênicos ou de energia nuclear no Brasil serão tomadas principalmente com base em conhecimentos técnico-científicos em biologia ou física? Tomando este último exemplo para explicitar nosso ponto: qual professor de física do terceiro ano do ensino médio acredita que aquilo que ele trabalhou com seu aluno sobre conteúdos específicos de física nuclear, capacitará esse aluno a ter uma participação mais ativa e consciente, nas discussões das questões técnicas de física envolvidas, quando um ministro de ciência e tecnologia decidir que o número de centrais nucleares deve aumentar no país? Seria muita ingenuidade, ou opção ideológica, acreditar que decisões desse teor de fato acontecem amparadas essencialmente em questões conceituais e técnicas. Por outro lado, é igualmente um equívoco imaginar que naquilo que aquelas decisões possam depender de conhecimentos técnico-científicos específicos, nosso estudante, que só teve contato com física no ensino médio, e, neste exemplo, com física nuclear durante algumas aulas no ensino médio, terá condições de fundamentar sua participação cidadã naquele processo decisório com base no breve, senão muito precário, contato que teve com os conhecimentos requeridos para tal fundamentação. Esse quadro reforça os argumentos e proposta de Collins e Pinch (2003), quando dizem que é preciso “[m]udar a compreensão pública do papel político da ciência e da tecnologia” (ibid., p. 197). “[P]ara os cidadãos que desejam participar do processo democrático de uma sociedade tecnológica, a ciência que eles precisam conhecer é a controversa” (ibid., p. 14). Por isto, esses autores, com razão, insistem: “para nossos próprios filhos, os futuros cidadãos de uma sociedade tecnológica, [...] conhecer o conteúdo da ciência [não] precisa ser algo tão rigoroso e extensivo, e talvez bitolado, como é atualmente [...] [muito mais importante e útil é conhecer] o funcionamento interno da ciência” (ibid., p. 203). Em resumo, o ponto-chave é que o conhecimento suficiente que “o cidadão comum precisa ter [...] para votar sobre questões técnicas [...] é sobre a relação entre os especialistas e os políticos, os meios de comunicação e o resto de nós” (ibid., p. 196). Muitos cientistas e educadores científicos alegam ter medo quando a discussão avança para os terrenos aqui invadidos. A argumentação básica para justificar esses receios é que assim procedendo se incentivará a anti-ciência, o irracionalismo, o niilismo etc. Isto não tem fundamento, embora traia uma concepção do viver. 
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Não podemos nos estender neste ponto. Apenas observamos que, primeiro, aqueles medos revelam uma visão que acredita que a área da educação científica pode, ou deve, ser excluída desse setor das discussões contemporâneas considerado fora do escopo daquela área. Não pode, pois a educação surge 
na sociedade e se dá nela e para ela. Segundo, que transparecem ser medos de índole paternalista ou autoritária. Afinal, os estudantes, de qualquer nível de ensino, estão preparados para lidar com as inquietações aqui mencionadas, pois tais “assuntos” são parte da vida cotidiana, pelo menos da vida fora da escola. Seus professores, por outro lado, em geral, é que parecem não estar em condições de discutir aqueles assuntos com o espírito adequado. 
3 PÓS-MODERNIDADE 

A modernidade conduziu-nos à crise civilizatória que vivemos na cultura ocidental, mas cujas implicações abatem o mundo todo. Desse quadro de desconforto e insatisfação vai se desenvolver o pensamento pós-moderno, que nega a validade de meta-discursos, de visões universalizantes, de perspectivas hierárquicas absolutas. Ao fazer isto, ele destrói certezas, abre possibilidades para a criação contínua e para a relativização das interpretações de mundo e cobra uma atuação crítica irrestrita ininterrupta. Nada mais conflitante, portanto, com as promessas de conhecimento e visão de mundo privilegiados que a ciência foi se atribuindo após o século XVII. A pós-modernidade também nos liberta de amarras teleológicas que o modernismo decretava para nosso destino enquanto integrantes do universo. Contudo, é preciso ressaltar, ela não faz isto sem criar outros problemas. A pós-modernidade é uma construção heterogênea. Mesmo críticos diretos, porém, reconhecem que ela possui também pontos positivos e, em alguns aspectos importantes, avança em relação ao pensamento da modernidade. Por isto, frente ao mosaico tão diversificado da pós-modernidade, cabem alguns esclarecimentos. Argumentar, como o fazemos, que as mudanças observadas interferem em todas as áreas da existência e que esse novo pensamento tem mais a contribuir na conformação do modo contemporâneo de se estar no mundo do que aquele oferecido pela modernidade, não significa propor um niilismo ou um dadaísmo na educação, nem a inutilidade de construção de alguma visão de mundo. Significa constatar que a inaptidão da educação em lidar criativamente com esse novo pensamento contribui para intensificar a separação entre as “duas – ou mais – culturas”, com todas as implicações deletérias associadas. A continuar a resistência observada, é como se o ensino de ciências, em particular, e as transformações que ocorrem na cultura contemporânea pudessem pertencer a vasos não-comunicantes ou sistemas isoláveis. Não devemos permitir que dificuldades naturais em lidar com mudanças tão variadas, e às vezes antagônicas, nos imobilizem. Portanto, convém explicitar que a leitura pós-moderna que consideramos importante incorporar em uma pedagogia crítica é aquela que contempla reflexões mais arejadas, que tentam extrair o que de melhor o pensamento pós-moderno pode contribuir para a atualização e aprimoramento da educação, sem se perderem na criação e adoção de uma disfarçada nova ideologia toda abrangente que engessa a autonomia de pensamento e a criatividade. É o que podemos chamar de pós-modernidade “de oposição” (Santos, 2005, pp. 29 e seguintes) ou “reconstrutiva ou revisionista”: “em lugar da desconstrução como ponto final, há uma visão reconstrutiva que tenta superar as visões do mundo moderno, não com a eliminação da possibilidade, em si, de visões de mundo, mas construindo uma revisão das premissas modernas” (O’ Sullivan, 2004, p. 62). 
4 TRANSDISCIPLINARIDADE 

O pensamento transdisciplinar visa “traduzir a necessidade de uma jubilosa transgressão das fronteiras entre as disciplinas, sobretudo no campo do ensino e de ir além da pluri e da interdisciplinaridade” (Nicolescu, 1999, p. 11). Por sua própria natureza, “a transdisciplinaridade age em 
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nome de uma visão: a do equilíbrio necessário entre a interioridade e a exterioridade do ser humano, e esta visão pertence a um nível de Realidade diferente daquele do mundo atual” (ibid., p. 122.). Segundo Roberto Crema, a idéia é desenvolver “uma proposta transdisciplinar que vise, em última instância, um conhecimento reconectado à dimensão amorosa”, que possibilite “uma atitude de solidariedade frente ao bem comum”, e “para isso é fundamental a integração e sinergia entre a via quantitativa e a qualitativa, razão e coração, ciência e mística, Ocidente e Oriente, análise e síntese” (Crema, 1993, pp. 142-143). Há que se evitar, contudo, o desenvolvimento de um neo-cientificismo e de ideologias extremistas. Como explicita Basarab Nicolescu, “o homem interior”, central em uma abordagem transdisciplinar, “é o pesadelo de todo o cientificismo e de toda a ideologia totalitária, qualquer que seja seu disfarce” (Nicolescu, 1999, p. 125). Os movimentos pós-moderno e transdisciplinar não foram orquestrados de modo articulado, em diálogo conjunto entre os envolvidos. Contudo, sendo ambos fruto das muitas insatisfações frente às conseqüências da modernidade, suas filosofias guardam vários pontos básicos em comum. A abordagem transdisciplinar, em particular, propõe o abandono do modelo do pensamento único, a revalorização de padrões de pensamento mítico-simbólicos, a convivência com a incerteza inerente ao conhecimento, a reintegração da espiritualidade enquanto dimensão existencial. Esta abordagem pode, portanto, fornecer uma perspectiva mais adequada e criativa na sobrelevação dos condicionantes modernistas e na condução de uma educação mais humanizadora, acolhedora das diversidades culturais e epistemológicas e colaboradora na integração das diferentes culturas científicas. Fica evidente, do breve resumo acima, como alguns dos princípios básicos do pensamento transdisciplinar soam estranhos à habitual formação que os professores recebem – mais ainda se forem professores de ciências – e, portanto, o grau de resistência que a tentativa de uma reforma educacional, necessária, que contemple tal pensamento na prática, enfrenta. Como levar um tipo de proposta como esta para as licenciaturas, ainda é algo em aberto. Contudo, a transdisciplinaridade nos oferece orientações filosóficas e práticas adequadas para empreender-se as mudanças exigidas na formação e atuação profissional do professor contemporâneo. Temos realizado algumas iniciativas para levar a abordagem transdisciplinar para a escola – em vários níveis de escolaridade – e para a formação de professores, no caso particular em que a porta de entrada é o ensino de astronomia. Os resultados têm sido muito estimulantes. Está além do escopo deste trabalho aprofundarmos esta parte. A abordagem que desenvolvemos, fundamentações, práticas criadas, sugestões de aprofundamentos etc., podem ser encontrados em Jafelice (2002; 2004), Costa (2005), Lima (2006) e Medeiros (2006). 
5 REALIDADE, IDEOLOGIA E O APORTE DA BIOLOGIA DO CONHECIMENTO 

Realidade e consciência – aqui entendida no sentido de julgamento ético, moral, de valores – têm imbricações complexas, com amplos efeitos nas construções das representações sociais, na concepção de mundo, na própria constituição do direito. Humberto Maturana, ao interpretar o conhecer desde a perspectiva da biologia do conhecimento, propõe a existência de dois domínios ontológicos: o das ontologias transcendentes e o das ontologias constitutivas (e.g., Maturana, 2001, pp. 27 e seguintes). No domínio das ontologias transcendentes, pressupõe-se que há uma objetividade, sem parênteses (na denominação de Maturana, isto é, a objetividade que a postura realista considera corresponder à realidade absoluta, independente do observador). Neste domínio “a existência precede a distinção” (ibid., p. 31). No domínio das ontologias constitutivas, o que há é uma (objetividade), isto é, uma objetividade entre parênteses1. Neste domínio “a existência se constitui na distinção2” (ibid., p. 31). 
                                                      
1 Na verdade, uma objetividade definida em função das condições de constituição do observar e do conhecer enquanto 
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É no domínio das ontologias transcendentes, portanto no do realismo, em que têm sentido afirmações do tipo: “a matéria é o último; essa é a realidade última, tudo tem que ser explicado em função da matéria... ou da energia, ou de Deus, ou da consciência.” (Maturana, 2001, p. 42). Esse autor nos alerta, com ênfase, para as conseqüências de se adotar a concepção de mundo da “objetividade sem parênteses”, dizendo que neste domínio “sou sempre irresponsável” (em todos os sentidos, inclusive socialmente) (ibid., p. 39). Com efeito, frente a uma Realidade dada – com “R” maiúsculo – não há em que possamos intervir ou modificar, pois há ditames sobre-humanos, intransponíveis, que não nos deixam alternativa; temos que aceitar; afinal, assim é a Realidade! Maturana, contudo, está dizendo que “a realidade é sempre um argumento explicativo” e, portanto, na “objetividade entre parênteses há tantas realidades quantos domínios explicativos, todas legítimas. Elas não são formas diferentes [... nem] visões distintas da mesma realidade.” (ibid., p. 38). Maturana ainda destaca: “No caminho explicativo da objetividade sem parênteses, eu não sou responsável pela validade do que digo – portanto, a negação do outro não é responsabilidade minha. O outro nega a si mesmo”, ao não aceitar minha referência à Realidade. Ao fazer isto, ele está equivocado e deve ser negado. “A justificativa do que eu fizer na negação do outro está na referência à realidade. ‘Eu sou inocente’; ‘Olha, eu não queria te matar, mas você está errado’. É a justiça da realidade, do conhecimento, da razão... Eu nem sequer preciso lavar as mãos” (Maturana, 2001, p. 38). Vemos atos deste teor serem promulgados com o aval da ciência todos os dias – pois esta representa, hoje, o conhecimento válido, o acesso à Realidade, o fruto superior da razão; além disto, “na objetividade sem parênteses, [...] pensa-se que é possível controlar a natureza” (Maturana, 2001, p. 118). Esta é, aliás, uma das conseqüências de uma ciência que separou completamente a cognição e a razão (reduzida apenas à sua modalidade cognitivo-intrumental) da emoção e dos valores humanos, e é também, por outro lado, o que tem contribuído muito para a insatisfação e o descrédito das pessoas em relação ao empreendimento científico (vide mais comentários neste sentido em Greca & Freire, 2004). Precisamos, portanto, construir as narrativas e os procedimentos que permitam a cada um de nós, também no âmbito da educação científica, dizer, com Maturana: “quero contribuir para evocar um modo de coexistência no qual o amor, o respeito mútuo, a honestidade e a responsabilidade social surjam espontaneamente do viver a cada instante numa configuração do emocionar, porque nós todos o co-criamos em nosso viver juntos” (Maturana, 2001, p. 199). Assim, na nossa visão, o cerne do grave problema de nossos dias aqui enfocado – i.e., a hegemonia da ciência enquanto projeto epistemológico superior e em seu atrelamento ideológico amparador do pensamento único, desestruturador de nossas humanas concepções de solidariedade, espiritualidade e compaixão – está na suposição de que há uma realidade ontológica cujo acesso e compreensão são facultados aos humanos por uma só via: a científica. Esta é uma profissão de fé. Mas é vendida como sendo a verdade sobre o empreendimento científico, sobre as possibilidades epistemológicas imagináveis para humanos. Opinamos que se a superação do realismo científico3 no ensino de ciências e na cultura em geral não for realizada a contento, a crise civilizatória que vivemos terá maior probabilidade de se acentuar. A crença naquele caminho único é a origem dos fundamentalismos mais extremados, incluindo entre eles, portanto, também o fundamentalismo científico, que se deixa entrever com clareza principalmente quando não está sob os holofotes. Prega-se que se deve educar para o respeito, o plural, o diverso. Como?! É incompatível ensinar ciências, por exemplo, como o percurso (epistêmico-metodológico) que nos leva (mesmo que apenas através de representações formais e em parte e aos poucos) à verdade e apregoar que assim estaremos 
                                                                                                                                                                  

fenômenos biológicos, isto é, “no entender que não podemos distinguir entre ilusão e percepção” (Maturana, 2001, p. 39). 
2 Por exemplo, no momento em que faço a distinção entre o outro e eu, ambos, eu e o outro, passamos, simultaneamente, a 

existir, não antes desse instante, nem além desse contexto. 
3 Que é apenas uma concepção ontológica entre outras igualmente legítimas. 
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respeitando a pluralidade cultural, a diversidade de credos, a dimensão existencial humana e suas construções de significados. Há uma esquizofrenia estrutural nesse tipo de ensino que oculta um antagonismo insuperável, que se tornará evidente e conflitante mais cedo ou mais tarde. A imbricação inevitável entre sociedade, visões de mundo, posturas filosóficas, ontológicas, epistemológicas e ideológicas associadas, e a educação, justifica uma reforma profunda no modo como os educadores são formados. 
6 UMA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DO NOVO PROFESSOR 

Outro complicador desta já complexa e delicada discussão é o fato de as ciências naturais normalmente serem ensinadas com base numa miscelânea de pressupostos filosóficos contraditórios sobre a realidade (por exemplo, realistas e idealistas), que não estão explícitos nos manuais pelos quais os professores de ciências se formaram nem naqueles que eles usam para lecionar. Professores que tentam fundamentar suas práticas nessa barafunda de ontologias, com freqüência aderem a um realismo que contradiz frontalmente com o construtivismo que, por formação e reflexão superficiais, ou moda, esses mesmos professores dizem adotar como fundamento epistemológico para suas práticas didático-pedagógicas. Um professor com tal grau de inconsciência e confusão filosófica é alvo fácil para o pensamento único dominante. Esse profissional, enquanto acredita estar melhor preparando seus alunos para um exercício de cidadania responsável, na verdade estará servindo de menino de recado para a ciência de plantão e prestando um serviço essencialmente de doutrinação. Um ponto central nesta discussão é sabermos qual filosofia da educação ampara nossas reflexões, propostas e ações em educação. Para tal, são úteis as análises de Paulo Ghiraldelli Jr. (baseadas, em parte, no pensamento de Anísio Teixeira): 
[...] se sou professor e entro na sala de aula, entro para dizer um discurso verdadeiro e moralmente correto. 
Ora, mas o que me garante que eu falo a verdade e que eu julgo e ensino a julgar corretamente [...] [, se, por 
um lado,] a escola não pode ensinar algo sem justificativa, sem um solo que possa ser chamado de 
metadiscurso [...], ou sem [...] uma teoria do conhecimento – conhecimento que é a base dos conteúdos 
escolares [–, e, por outro lado,] vivemos em uma época pós-moderna [...] em que narrativas como as da 
ciência e da tecnologia se desligaram na consciência dos intelectuais dos grandes discursos filosóficos que, 
na modernidade, eram tomados pelos intelectuais como sustentáculos necessários dos discursos com valor 
de verdade? [...] [E mais:] como fazer [...] [esse tipo de] junção, capaz de nos armar com novas sínteses, se 
a escola resiste às novas idéias, [...] às novas sínteses filosóficas que tornariam o discurso educacional – tanto 
a didática quanto os conteúdos – um conjunto harmônico entre narrativas científicas e as novas 
justificativas, digamos, filosóficas? [Em suma,] como ver na escola a sua prática, dentro de uma democracia 
[...], em harmonia com uma “filosofia da sociedade democrática”? (textos de Ghiraldelli, 2000, pp. 30-36, 
rearranjados por nós; grifos do autor). 

Este é um problema básico da filosofia da educação, levantado pelo pensamento pós-moderno, que pede uma revisão fundamental em educação – de modo mais agudo em educação científica, por esta lidar quase exclusivamente (da forma em que ainda é praticada) com o que até há pouco era sinônimo de verdade e certeza. Esses questionamentos, porém, costumam ser ignorados pelos professores, porque ausentes em sua formação, pois tampouco os formadores daqueles encaram tais questionamentos com a seriedade e profundidade necessárias. A separação entre as culturas humanística e científica tem sua perpetuação garantida com o presente modelo de licenciaturas. Portanto, não vamos mudar esse estado de coisas se não modificarmos significativamente a universidade. Em particular, um ponto básico do anacronismo e inaptidão das atuais licenciaturas está na matriz moderna em que elas estão montadas. José Camilo dos Santos Filho nos chama a atenção: 
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Este é um momento importante para que ela [a universidade], ao invés de agir como fez a universidade 
pré-moderna, que passou quase dois séculos vivendo à margem do mundo moderno, fechando-se e 
rejeitando aceitar o diálogo, confronte imediatamente os novos desafios da pós-modernidade e adapte-se 
criticamente aos novos tempos (Santos Filho, 2000, p. 52). 
Os cursos da universidade não podem mais ignorar o tema da pós-modernidade e suas implicações para 
seu campo específico, em termos teóricos e práticos (ibid., p. 54). 

Esse autor enfatiza ainda: 
As respostas às questões levantadas pelos teóricos da pós-modernidade nem sempre são satisfatórias, mas 
muitas das críticas feitas à modernidade são pertinentes e desafiadoras das convicções atuais sobre a 
compreensão da sociedade e do indivíduo, dos valores sociais, dos problemas da justiça e igualdade sociais 
e do papel do estado e do mercado na estrutura da sociedade, para que tudo isso possa ser equacionado a 
serviço do ser humano e não da máquina, do capital ou do mercado (Santos Filho, 2000, p. 53). 

Na nossa opinião, devemos dizer, na verdade, “para que tudo isso possa ser equacionado a serviço 
do ambiente [...]”, como um todo, do planeta, em primeiro lugar, do qual somos apenas uma parte. Esta postura é mais coerente com uma visão biocentrada (Hutchison, 2000), que consideramos fundamental incorporarmos em nossa forma de ser, de refletir, de agir, em vez da tradicional visão antropocentrada, ainda herança traiçoeira e perniciosa da modernidade em nós. A pós-modernidade pede um professor que não tenha uma “concepção robusta de verdade” (como aquela defendida pelo realismo científico, por exemplo) e, sim, um professor que “é essencialmente alguém que não tem a verdade mas [...] que necessariamente deverá ter a coragem para discutir caso a caso, dia após dia, situação por situação, sem esquivar-se, o que é verdadeiro e o que é falso” (Ghiraldelli, 2000, p. 75, grifos do autor), alguém que “não [pode] mais ter uma única chave que forneceria respostas gerais – universais” (ibid., p. 75). Na nossa visão, o professor de ciências necessário na sociedade contemporânea é radicalmente diferente daquele que está em exercício, ou sendo formado, atualmente. Argumentamos que o professor de ciências que se necessita no mundo contemporâneo é aquele que não tenha apenas conhecimentos, habilidades e competências para ensinar ciências, na acepção tradicional dos conteúdos e aptidões cognitivos específicos. Precisamos de um profissional com formação mais eclética e transpessoal, versado em ciências, mas também em artes, humanidades, corporeidade, conhecimentos tradicionais, espiritualidade, que valorize e invista na cognição e na razão, mas também que cultive e aprimore a emoção, o afetivo e a intuição, habituado a atuar na transgressão das fronteiras disciplinares de modo criativo e consistente com a nova visão de mundo que necessitamos construir. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
COLLINS, Harry; PINCH, Trevor. O Golem: o que você deveria saber sobre ciência. Trad. Laura C. B. Oliveira. São Paulo: Ed. UNESP, 2003. COSTA, Gilvana Benevides Uma abordagem humanística para o ensino de astronomia no nível médio. Natal, 2005. Dissertação (Mestrado em Ensino de Astronomia) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. CREMA, Roberto. Além das disciplinas: reflexões sobre transdisciplinaridade geral. Pp. 125-173, in: WEIL, Pierre; D’AMBROSIO, Ubiratan; CREMA, Roberto. Rumo à nova transdisciplinaridade: sistemas 

abertos de conhecimento. São Paulo: Summus, 1993. GHIRALDELLI JR., Paulo. Filosofia da educação e ensino: perspectivas neopragmáticas. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2000. GRECA, Ileana María; FREIRE JR., Olival. A “crítica forte” da ciência e implicações para a educação em ciências. Ciência e Educação 10 (3): 343-361, 2004. 



 293 

HUTCHISON, David. Educação ecológica: idéias sobre consciência ambiental. Trad. Dayse Batista. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. JAFELICE, Luiz Carlos. Nós e os céus: um enfoque antropológico para o ensino de astronomia. In: VIANNA, Deise M. et al. (eds.). VIII encontro de pesquisadores em ensino de física. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2002.4  –––––. Educação holística, consciência ambiental e astronomia cultural. In: CARDOSO, Walmir Thomazi (ed.). VIII encontro brasileiro para o ensino de astronomia. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004. (Conferência de encerramento. O livro desse encontro ainda não foi publicado, até fevereiro de 2008.) LIMA, Maria Luciene de Souza. Saberes de astronomia no 1º e 2º ano do ensino fundamental numa perspectiva de 
letramento e inclusão. Natal, 2006. Dissertação (Mestrado em Ensino de Astronomia) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana. Org. e trad. Cristina Magro e Victor Paredes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. MEDEIROS, Luziânia Ângelli Lins de. Cosmoeducação: uma abordagem transdisciplinar no ensino de astronomia. Natal, 2006. Dissertação (Mestrado em Ensino de Astronomia) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. NICOLESCU, Basarab O manifesto da transdisciplinaridade. Trad. Lucia P. de Souza. 5. ed. São Paulo: TRIOM, 1999. O’ SULLIVAN, Edmund. Aprendizagem transformadora: uma visão educacional para o século XXI. Trad. Dinah A. Azevedo. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2004. SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4. ed. São Paulo: Graal, 1989. –––––. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000. SANTOS FILHO, José Camilo dos. Universidade, modernidade e pós-modernidade. Pp. 15-60, in: SANTOS FILHO, José C.; MORAES, Silvia E. (orgs.). Escola e universidade na pós-modernidade. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: Fapesp, 2000. 

                                                      
4 Também disponível em: http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/viii/PDFs/CO19_1.pdf (acesso em 11/02/08). 




