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naCiência?
iniciar
osjovens
Como
0 problema
da educação
científica
está na ordemdo dia, em
em
Portugal
comonoutrospaíses,masdeçerto
commaisacuidade
Portugaldo que noutrospaíses,atendendoao nosso menor
A escolaparece,mais em Portugaldo que
desenvolvimento.
noutrospaíses,divorciada
da ciência.Na nossaescolabásicae
nãosurgemcomsuficiente
visibilidade
secundária
a interrogação,
racionais.
a experimentação
e a procura
de respostas
Nãosurgea
queseensinanãoé bemescolhida,
ciência
tal qualsefaz.A ciência
paraalémde aparecer
nembemtransmitida,
demasiado
tarde.A
de
avaliação
é evitadaa todoo custo,o queimpedea emulação
algumasboaspráticase a correcção
de algunsdefeitos.Quando
essaavaliação
se faz,os poucosresultados
conhecidos
são,em
geral e descontadas
excepções,
desastrosos.
as respeitáveis
faz-semasnãose conhecem
Muitasvezes,a avaliação
os resultados, pois há todo um esforçoda "máquina"do estadoparaos
temendodecertoqueela própriasejajulgadapelaopinião
ocultar,
pública.
Noentanto,a ciênciacontinua
a seressencial
às nossasvidas
e, se não for bem ensinadae aprendida
na escola,os jovens
paraa vida.Um dos remédios,
estarãodecertomal preparados
nassociedades
desenvolvidas,
é começar
cadavezmaisadoptado
a educaçãocientíficao mais cedo possível.Há um provérbio
portuguêsquedizquede "pequenino
é que se toÍceo pepino".
quenuncapercebia alusãoà planta.Maspensoquea
Confesso
rimase podeendireitarpara "de pequenino
ê que se torceo
destino".0 destinoe nãoo pepino!
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Comoiniciaros jovensna ciência?
0 primeiro
aspectoa ter em
conta é queessainiciação
se devedaro maiscedopossível.
Na
escolabásica(noprimeiro
ciclo,vulgo"escolaprimária")ou
mesmo
nojardimde infância.
É certoquena escolabásicajá existeuma
componente
curricular
intitulada"estudodo meio".Mas não é
menoscertoqueesse"meio"quese ensinaé muitasvezesmais
o meiosocialdo queo meioflsico.Nãodiscutoqueé umaquestão
de cidadania
conhecer
a organização
da cidade,masdeveriaseÍ
tambémumaquestãode cidadaniaconhecer
a organização
do
peloplanetaquehabitamos;
universo
em quevivemos,
a começar
conhecer
o queé e comose comportaááguaquebeoemos,
o ar
querespiramos,
por
a terraquepisamos.
E, nojardimde infância,
muitascançõesde rodae trabalhosartísticosquese façam,haverá
decertomais do que tempoparamexerna água(afundaou não
afunda?),
enchero balão(oquetemlá dentro?)
oupesquisar
o solo
(quebichoshá lá dentro?).

desdea maistenraidade.E a culpanãoé deles,masde quemos
nãopreparou
ou nãoos deixouprepararem-se.
Muitosdelesnão
têmde preparação
científica
maisdoqueo 9eanodeescolaridade,
o queé manifestamente
muitopouco.E quandose lhesdemonsque podem
trame explicam
algumasactividades
experimentais
fazercomos seusalunos,é fantástico
verificar
a suasensação
de
"Masentãoé só isso?É assimtão simples".
alívioe conforto:

Vejamos
umexemplo
da simplicidade
de demonstrações
experimentais,que se podemfazernas idadesmaistenras.A ciência,
comoé sabido,começounos antigosgregose um dos expoentes
que descobriuque ele próprio
desse períodofoi Arquimedes,
"eureka!"
("descobril").
Ílutuava
naáguada banheira,
logogritando
Se se perguntar
a umacriançaporqueé que um corpoafundae
As criançasnascemcomumacuriosidade
natural,queconvém outro nã0, ela responderá
provavelmente
que se afundamos
quaseque
satisfazer
e ampliar.Querersaberé umanecessidade
corpospesadose queflutuamos corposleves.Mas o corpode
genéticada espéciehumana.E a criançacomeçapor aprender Arquimedes
paraver.
erapesado!Nãohá nadacomoexperimentar
tocando,mexendo,
explorando,
mesmoantesde conseguir
falar. Peguemos
podiaserumpepino,
nãonumpepino(também
o pepino
"o queé", "comoé" e "porqueé". Este Íica comotrabalhode casa)mas numamaçãe numabatatae
falalogopergunta
Quando
é o iníciode todaa ciência.A curiosidade
infantildeviapoisser
mergulhemos
as duasem água.A batataaÍunda(comoé bem
desenvolvida
de modoa formarirreversivelmente
aquiloque pode- sabidoportodaa gentequejá pôs batatasa cozer)mas(agorajá
quese exemplifica
moschamar"espírito
cientíÍico",
em "vero que
nãoé tão bemsabidopoisjánãoé tão comumpôrmaçãsa cozefl
porqueé".
é", "experimentar
comoé", "responder
a maçãflutua.E ístoacontece
independentemente
do tamanho
da
fruta ou legume.Se partirmosum bocadinho
de batataafunda
que só servempara sempree se puseÍmosuma maçãmuitograndeflutuasempÍe.
Tiradasmais uma vez as excepções,
processos Podemosaté descascara maçãe a batata(o interioré muito
confirmara regrageral,nãose vêemgeneralizadamente
dessetipo nas nossasescolas.As criançaschegamà ciência parecido
à vistadesarmada,
se não cheirarmos
ou provarmos),
pelaciênciainformal,
queé instigadora misturaros váriospedaços
formalsemterempassado
e perguntar
às crianças
comoseparaÍ
da primeira.
em água,
Quaseque se podedizer(quase?podesemesmo aquelasaladarussa?Muitosimples:vastamergulhar
dizer)que a curiosidadeinfantilé progressivamente
porqueos pedaçosde maçãflutuamsempree os pedaçosde
atrofiadaaté
acabarpordesaparecer
na escola.Temosumaescolaque mata, batataafundamsempre.Podesecomercru tudo o que ficar a
semdó nempiedade,
a curiosidade
dasnossascrianças
ejovens. flutuar:tem a vantagemdejá estarlavado.0 restopodepôr-sea
podesero inÍciodetodoum
cozerparaojantar,..Estaexperiência
paraa faltade ciência conjunto
Umadasrazões,
talveza razãoprincipal,
dehistóriassobrebarcos,
submarinos,
balõese dirig'rveis.
na escolaprêprimária
e primária
é a faltade culturacientífica
da
Primeiroa ciênciae logo a seguira tecnologia...
Quantoaos
"máquina"
daeducação,
a quemjá alguém
apelidou
demonstruosa aspectos
podemficarparamais
formaissobrea leideArquimedes
(decertojustamente,poisó umamonstruosidade
malara curiosl
tarde,emboranãoparamuitomaistaÍde.
que se sentem
dadeinata),Emconsequência,
temoseducadores
inseguros,
.extremamente
receosos
Ínesmo,Berante.a
ciência.Não
Sea escolanãofazistoe se a televisãonãodá programas
sobre
estão, de facto, preparadosparatransmitiro espÍrito-científico isto,resta:nos
consultarlivrossobreexperiências
comoestae Íazer
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jogode paise filhos.Ouentãoir a umcentro
em casa,em alegre
já começam,
de ciênciaou museude ciênciaquefelizmente
sob
iniciativa
ou como apoiodo Ministério
da Ciência
e Tecnologia,
a
estarabertosporváriossítiosdo país.Esperando,
nãoporGodot,
masquea escola,querdizer,o Ministério
mudem.
da Educação
Infelizmente,
o nossoensinodasciências
estámaiscomouma
batatado quecomoumamaçã.lstoé, no fundo.Umdia,coma
ajudade muitoseducadores
e com o apoioentusiástico
das
crianças,
aindaficarácomoa maçã,o belofrutoque,doismilanos
fezcomquelsaacNewtoncompreendesse
depoisdeArquimedes,
a relaçãoentrea maçãna Terrae a Luano céu...
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"Ciên- Constança
Providência,
Helena
Albertoe CarlosFiolhais,
cia a Brincar",
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Umconjunto
de experiência
divertidas
interesou simplesmente
santesdestinadas
a educadores
Todaselasforam
e educandos.
garantidamente.
experimentadas
e funcionam
A este livroquefoi
"Ciência
apoiadopeloprograma
Viva",do Ministério
da Ciência
e
Tecnologia,
outrosse seguirã0,
0 próximo,
a sairembreve,intitula
se "Ciênciaa Brincarll - Descobrira Terra",sendoautoras
Constança
Providência
e lsabelSchreck
Reis.Sãodospoucoslivros
de autoresportugueses
sobreo assunto.
"Ciência
- Robert
William,
RobertRockwell
e Elisabeth
Sherwood,
paraCrianças",
lnstitutoPiaget,1995.
Número26 da colecção"Horizontes
Pedagógicos"
do Instituto
paracrianPiaget,incluiumconjunto
de actividades
experimentais
ças. O número33 da mesmacolecçãotem os mesmosautorese
intitula-se"MaisCiênciaparaCrianças",
datandode1997.Reco
mendam-se
os dois paraas bibliotecas
escolares.Nãoé porfalta
de livrosqueo nossoensinonãoé maisexperimental.
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