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Resumo
Este artigo tem como finalidade refletir sobre o conhecimento científico, conhecimento cotidiano e conhecimento escolar
e as influências causadas pela formação acadêmica na divulgação do conhecimento científico e construção do
conhecimento escolar, baseado em autores como Lopes, Bachelard, Fonseca e Freire. Além disso, foi destacada a
mediação científica como um procedimento que possibilita a transformação do saber científico em saber escolar,
respeitando-se as concepções prévias dos alunos. No concernente à formação do professor, salientou-se a divisão da
grade curricular dos cursos de Pedagogia, que não favorecem a preparação dos futuros professores quanto aos
conteúdos específicos das disciplinas a serem trabalhadas em sala de aula.
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ABSTRACT:
 
This article aims to reflect on scientific knowledge, everyday knowledge and school knowledge and the influences
caused by the academic training in the dissemination of scientific knowledge and construction of school knowledge,
based on authors such as Lopes, Bachelard, Fonseca and Freire. In addition, scientific mediation was highlighted as a
procedure that allows the transformation of scientific knowledge into school knowledge, respecting the preconceptions of
students. With regard to teacher education, he stressed the division of the curriculum of Pedagogy, which do not favor
the preparation of future teachers on the specific contents of the subjects to be worked on in the classroom.
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INTRODUÇÃO
 
O conhecimento escolar é tema de grande debate entre teóricos e educadores de todo o mundo. Considerado um
conhecimento constituído pelos saberes sociais, definidos como conhecimento científico e conhecimento cotidiano,
surge a necessidade de compreendermos melhor como ocorrem as relações entre estes e o saber escolar, a partir das
relações entre os sujeitos envolvidos no processo, que podem apresentar-se com obstáculos epistemológicos
dificultadores do processo de aprendizagem.
Além disso, a formação acadêmica dos profissionais de educação vem se mostrando ineficiente, pois se por um lado
temos os pedagogos, que possuem uma preparação pedagógica exemplar, mas têm uma formação específica
deficiente, por outro, temos os profissionais de licenciaturas específicas, onde predomina a preparação científica em
detrimento da pedagógica.
Dessa forma, este ensaio tem o objetivo de refletir sobre o conhecimento, científico, cotidiano e escolar, e a formação
dos professores, destacando como a formação pode contribuir ou não para o desenvolvimento do conhecimento escolar
e divulgação científica.
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CONHECIMENTO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
 
O conhecimento científico, durante muitos séculos, foi tido como um conhecimento “superior”, interpretada pelo senso
comum como um saber absoluto, uma verdade a não ser questionada. Essa visão provém da cultura socialmente
difundida de que os cientistas são os únicos detentores do saber científico, corroborada pela propaganda de que esse
saber está aquém das camadas mais populares, o que acaba sendo acreditado por todos, isso porque “a retórica
científica (...) é muito mais eficaz quanto menor é o conhecimento científico de quem apreende a informação, pois maior
será o efeito místico desenvolvido por esse discurso” (LOPES, 1999, p. 107-108).
Para Bachelard (2005, p. 29), isso acontece porque, na formação do espírito científico, o primeiro obstáculo é a
experiência primeira, a experiência colocada antes e acima da crítica– crítica esta que é, necessariamente, elemento
integrante do espírito científico”.
Dessa forma, existe a necessidade de que todas as camadas populares se tornem detentoras de conhecimento
científico de forma a combater essa retórica e superar a experiência primeira, tendo a escola como importante local de
divulgação científica.
Os processos de ensino-aprendizagem de ciências nas instituições escolares podem favorecer a aquisição desse
conhecimento científico, de forma crítica, para que a ciência seja analisada em seus aspectos positivos e negativos,
permitindo à “pessoa, diante da notícia de um avanço científico, avaliar seu alcance real, após descontar os exageros da
mídia (...) que contribuem (...) para a mitificação e (...) o estranhamento do público em relação à ciência”. (LOPES, 1999,
p. 108).
Para isso, o trabalho do professor é de fundamental importância, para que não incorra simplesmente no senso comum,
com uma falsa valorização do conhecimento cotidiano. Mas não se pode esquecer que esse trabalho depende de sua
formação e das relações que estabelece com seus alunos.
O conhecimento cotidiano, por outro lado, é tido como um conhecimento a ser suplantado pelo conhecimento científico,
por se basear na opinião e no empirismo imediato, o que estabelece um obstáculo à compreensão da realidade –
complexa e múltipla – fazendo com que nos detenhamos nas aparências, no superficial.
Bachelard (2005, p. 18) destaca que a ciência se opõe à opinião, pois esta faz com que as pessoas não analisem as
situações, colocando necessidades como conhecimento, de forma espontânea, o que não representa um caminho para
a construção do conhecimento científico, já que esta parte de um problema e nunca de uma espontaneidade, como é a
opinião.
Assim, até manipulamos a realidade, mas não a compreendemos. Dessa forma, o conhecimento cotidiano representa “a
soma de nossos conhecimentos sobre a realidade que utilizamos de um modo efetivo na vida cotidiana, sempre de
modo heterogêneo” (LOPES, 1999, p. 143), que por fazer parte da vida cotidiana, impossibilita ao ser humano afastar-se
completamente da sua cotidianidade, o que Lopes (1999, p. 140) define como atividade humano-genérica.
(...) nenhum homem consegue identificar-se com a atividade humano genérica de forma a alcançar um desligamento
absoluto da cotidianidade, assim como não há nenhum homem que viva tão somente na cotidianidade, mesmo quando
ela o absorve preponderantemente(...) não é possível traçar uma linha divisória rigorosa e rígida entre o comportamento
cotidiano e o não-cotidiano. O indivíduo é sempre unidade vital de particularidade e genericidade. A extensão e a
proporção entre o particular e o genérico variam de indivíduo para indivíduo, em função das relações sociais, das quais
é parte integrante e atuante (LOPES, 1999, p.140).
 
Dessa forma, estabelece-se a alienação, definida por Lopes (1999, p. 146) como “um abismo (...) entre a produção
humano-genérica e a participação consciente do indivíduo nessa produção”, que só pode ser superada pela mudança
nas relações sociais de produção, em que o homem se apropria criticamente da realidade, impondo sua personalidade,
o que certamente não é nada fácil de fazer. E esse cotidiano alienado se mostra por ações que buscam a manutenção
dos postos sociais, utilizando-se de mecanismos ideológicos que aparentemente acontecem espontaneamente.
São nessas relações, portanto, que se estabelecem os processos de ensino e aprendizagem, com grande influência da
formação educacional do professor, que muitas vezes acarreta um trabalho em sala de aula voltado para a transposição
do conhecimento científico para o conhecimento cotidiano, sem, no entanto, fazer o caminho inverso, recaindo no senso
comum e dificultando atingir um patamar de cientificidade necessário para que se efetive a participação popular nas
decisões científicas.
De acordo com Freire (1980, p. 26), “na aproximação espontânea que o homem faz do mundo, a posição normal
fundamental não é uma posição crítica, mas uma posição ingênua”. E ainda completa:
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Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber de senso comum, é a mesma
curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais metodologicamente rigorosa do objeto
cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade, mas não muda de essência (FREIRE, 1996, p.
31).
 
Nesse ponto, discorda do pensamento de Bachelard, que considera que o conhecimento científico surge a partir de uma
ruptura com o senso comum. Para Freire, o que ocorre é uma superação do senso comum para o conhecimento
científico. Mas ambos consideram importante a socialização do conhecimento científico. Lopes destaca que:
 
O domínio do conhecimento científico é fundamental para auxiliar a desconstrução do discurso dominante, de muitos
dos seus mecanismos ideológicos que subsistem em função do desconhecimento geral de noções científicas. (LOPES,
1999, p. 184)
 
Além disso, deve-se levar em conta que o conhecimento científico não está fora da vida cotidiana, pois existem vários
cotidianos (cotidiano escolar, familiar, de grupos sociais, científicos, entre vários outros), onde as ações acontecem, e,
por isso mesmo, não se pode destituí-lo da vivência científica.
Ademais, tanto o conhecimento científico quanto o cotidiano sofrem influências mútuas, mas um não pode ser
interpretado com as bases teóricas do outro, senão incorreríamos nos mesmos erros de explicar cotidianamente os
conceitos científicos, para torná-los mais inteligíveis aos não-cientistas, sem retornar a eles depois, impossibilitando
uma reflexão conceitual científica. Em prol de evitar que isso ocorra, deve-se buscar que:
 
A educação deve ser fundada na própria natureza do conhecimento e deve ser capaz de desenvolver nos indivíduos o
pensamento conceitual, o domínio de esquemas simbólicos que garantam a perpetuação da cultura humana. (LOPES,
1999, p. 162)
 
Educação essa que deve ser realizada na escola, por representar um local de construção do conhecimento denominado
conhecimento escolar, ocorrido por meio da mediação didática, que designa o processo em que o conhecimento
científico é transformado em conhecimento escolar, mas que nem sempre se mostra eficiente na socialização do
conhecimento científico.
O processo de mediação didática, que alguns autores denominam como transposição didática, envolve o saber sábio (o
saber científico) para o saber a ensinar (saber presente nos livros didáticos) chegando ao saber ensinado na sala de
aula.
Para Chevallard apud Polidoro; Stigar (2010, p. 154):
 
A Transposição Didática é entendida como um processo no qual um conteúdo do saber que foi designado como saber a
ensinar sofre, a partir daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para ocupar um lugar entre
os objetos de ensino.
 
Por isso, esse processo merece receber especial atenção dos professores durante o ensino das disciplinas, pois as
matérias escolares, por vezes, desconsideram a formação histórica do saber científico, transmitindo-o apenas como fato
acabado. Somado a isso, está a falta de “correlação mútua [entre as disciplinas]— capazes de estabelecer a
compartimentação do conhecimento —, as hierarquizações de conhecimento válido e a exclusão escolar de
conhecimentos deslegitimados socialmente (...)” (LOPES, 1999, p. 170).
É nesse processo de mediação didática que o papel do professor se fundamenta, de forma a mediar o conhecimento
científico para os alunos, estabelecendo estratégias que permeiem o saber a ser adquirido por eles, ajudando-os na
superação de suas concepções prévias, que Lopes (1999) denomina de concepções alternativas, antes chamadas de
misconceptions.
Essa mediação sofre influência da formação do professor, do domínio que possui quanto aos conceitos científicos a
serem transmitidos aos alunos e do habitus, que representa a relação entre a cultura e o mundo.
Astolfi e Develay apud Lopes (1999) destacam que o ensino escolar é baseado em conteúdo definido como mais
importante para determinado grupo:
 
Pois a escola nunca ensinou saberes (‘em estado puro’ é o que se desejaria dizer), mas sim conteúdos de ensino que
resultam de cruzamentos complexos, um projeto de formação e exigências didáticas. Deste ponto de vista, as
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transformações sofridas na escola pelo saber sábio devem ser interpretadas menos em termo de desvio ou de
degradação sempre em geração (ainda que isto exista, como vimos anteriormente), do que em termos de necessidade
constitutiva, devendo ser analisada como tal. (ASTOLFI & DEVELAY (1989) apud LOPES, 1999, p. 215)
 
As decisões sobre o que será ensinado e o destaque dado a determinados conceitos científicos são influenciadas pela
formação acadêmica do professor, estabelecendo o que chamamos de currículo escolar, além de a formação
acadêmica ser de vital importância para a realização do processo ensino-aprendizagem em ciências, pois o que se vê é
a desigualdade entre os profissionais que fizeram Pedagogia e os que concluíram cursos de licenciatura específica.
Para os profissionais de licenciatura específica, o domínio de uma área específica é a condição essencial para que a
ciência se constitua no ambiente escolar, desconsiderando a condição precípua para o ensino, que a preparação
metodológica das aulas.
A preparação dos profissionais nos cursos de graduação sofre com esse problema. Quando observamos a carga horária
dos cursos, no caso específico dos cursos de Pedagogia, conforme cita Fonseca (2010, p. 396) 70% dele é dedicado à
formação pedagógica, fazendo com que apenas 30% seja de formação específica, o que certamente prejudica o
desenvolvimento do conhecimento escolar, existindo pouca divulgação científica, devido à deficiente formação nas
áreas de conhecimento. Daí surge o questionamento, numa constante reflexão: Como trabalhar os conceitos científicos
se não os domino?
Por outro lado, os cursos de licenciatura específica centram-se na formação específica, fazendo com que os professores
possuam domínio dos conceitos científicos, mas que, muitas vezes, não saibam como transpô-los em sala de aula,
impedindo a socialização e produção da ciência.
No exercício da prática docente, sabemos que aquilo que o professor ensina ou deixa de ensinar, bem como aquilo que
o aluno aprende ou deixa de aprender, vai muito além do proposto nos currículos e livros, materiais didáticos e outros.
Sabemos também que não é mera transposição daquilo que foi ensinado nos processos formativos (...) e, certamente,
ultrapassa os limites das refratárias culturas escolares. (FONSECA, 2010, p. 400)
 
Assim, não se pode ignorar as responsabilidades dos profissionais de educação quanto à construção do conhecimento
escolar, pois como afirma Freire apud Fonseca (2010, p. 399) o professor tem a responsabilidade ética, política e
profissional de se preparar para ensinar antes de iniciar sua atividade docente, mantendo uma formação permanente a
partir da análise crítica de sua prática.
Dessa forma, haveria a garantia de que o conhecimento científico seria devidamente socializado em todas as camadas
sociais, possibilitando a efetiva participação da população nas decisões científicas, além de contribuir para a construção
do conhecimento escolar pautado nos saberes científicos e cotidianos.
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
As discussões sobre conhecimento científico, conhecimento cotidiano e conhecimento escolar demonstram a
importância de seu estudo. Este último surge a partir da integração entre conhecimento científico e conhecimento
cotidiano. Bachelard denomina isso de ruptura epistemológica, por considerar que para que o conhecimento científico
surja é necessário romper com o conhecimento cotidiano, para um existir o outro precisa desaparecer. Ele
desconsidera, portanto, que o cotidiano representa nossa vivência no dia a dia, e que não poderá ser suplantado
completamente pelo conhecimento científico.
Para Freire, essa transformação recebe o nome de superação, pois considera que o conhecimento cotidiano não
precisa deixar de existir para que o conhecimento científico surja, o que representa uma continuidade no processo de
construção desse.
Assim, Bachelard e Freire divergem neste ponto, mas ambos consideram que o conhecimento científico deva ser
construído e popularizado, sendo a escola um local de realização deste procedimento.
Lopes, por outro lado, destaca a dificuldade que possui o ser humano para se distanciar do cotidiano e fazer ciência,
pois não podemos nos excluir da cotidianidade. Ela faz parte de nossa vida e acaba influenciado as ações científicas.
Mas ao atingir esse patamar de afastamento, que jamais será totalitário, o ser humano está se aproximando da
atividade humano-genérica, que também receberá influências de fatores relacionados às relações sociais de produção.
Além disso, Lopes chama a atenção sobre o processo de alienação, que estabelece explicações míticas para fatos
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científicos, e que é acreditado pelas camadas com menor acesso à ciência, devido à ausência de conhecimento sobre o
assunto. É com isso, portanto, que ocorre o controle social, pois as camadas mais populares absorvem isso como
verdade absoluta e inquestionável.
Um ponto importante que deve ser considerado é que as explicações sobre fatos cotidianos não poderão ser realizadas
com base em fundamentos científicos, a todo momento, e nem fatos científicos deverão ser explicados
fundamentando-se em bases cotidianas. Isso porque o saber científico sai do cotidiano, transforma-se e retorna ao
cotidiano com outra “roupagem”.
Esse processo ocorre na escola por meio da mediação didática, que alguns autores chamam de transposição didática, e
que depende da formação acadêmica do professor e de sua constante busca por formação continuada para ocorrer de
forma eficiente. Porque o professor é, certamente, responsável ética, política e profissionalmente por aquilo que está
transmitindo aos alunos.
Portanto, pode-se perceber que não há um conhecimento superior a outros; eles coexistem, e todos são importantes.
Na vida diária, em alguns momentos se usa o conhecimento científico, mas a todo instante recorre-se ao senso comum
para explicar os fenômenos, o que é muito natural, se considerarmos a formação escolar adquirida, em que os
professores, especialmente pedagogos, não possuem domínio dos conceitos específicos das disciplinas, apesar de
serem bem preparados pedagogicamente.
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