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RESUMO
â€‹
Neste artigo de reflexão discutimos brevemente algumas acepções possíveis para a expressão
desencantamento do mundo. Procedemos a um confronto entre uma visão de mundo orientada pela livre
imaginação que não conhece as limitações das leis do mundo natural com uma visão de mundo que seja
regida por tais leis, por meio do uso dos textos de Galileu (1935), Swift (1978), Monteiro Lobato (1968),
entre outros. Argumentamos que uma educação científica integrada e que engendre uma formação
genuína para o cidadão deve se pautar pelo diálogo efetivo entre as duas visões de mundo, visto que, tal
complementariedade pode e mais do que pode, deve ser considerada como essencial para a realização do
Ensino de Ciências em sua perspectiva mais atual.

Palavras-chave: Desencantamento do mundo. Educação científica. Ensino de Ciências.
â€‹
Abstract
â€‹
In this article we briefly discuss some possible meanings for the term disenchantment of the world. We
consider a confrontation between a worldview driven by free imagination that knows no limitations
imposed by the concrete laws of the natural world with a conception of world that is, on the contrary, ruled
by such laws. By using texts of Galileo (1935), Swift (1978), Lobato (1968), among others, we argue in
favor of a science education which can be able to integrate elements of both cultures: scientific and
literary ones. We assert that one science education so conceived provides means to engender genuine
intellectual attitudes for the citizen. Consequently, this science education should be guided by effective
dialogue between the two worldviews. Such complementarity constitutes an excellent way to provide a
genuine science teaching that can be able to reconcile both worldviews.

1 INTRODUÇÃO

Podemos atribuir diversos significados à expressão desencantamento do mundo (DM) quando esta é
interpretada livremente enquanto superação da visão mágica e mitológica em prol do que seria a primazia
da razão. Alguns desses significados que podem nos vir à mente são: (1) o programa de Galileu de nos
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livrar do obscuro labirinto que se configura na ausência do conhecimento do Grande Livro da Natureza; (2)
a tese, conectada com o programa anterior que nos recomenda a nos ater às qualidades primárias; (3) a
necessidade cartesiana da clareza e distinção; (4) a primazia da lógica no confronto com a imaginação; (5)
a superação dos estágios religioso e metafísico do desenvolvimento da humanidade; (6) o grito iluminista
kantiano da autonomia intelectual e a nossa necessária recusa a nos submeter àquilo que não tenha
passado pelo crivo de nossa inteligência.
Nada disso, contudo, é consensual e também não é isento de críticas. Há em tudo isso um universo
conceitual e uma discussão enormemente recorrente sobre o que venha a ser a razão. Seria a razão o
primado da poesia grega do tipo homérico ou a razão seria redutível aos preceitos da lógica matemática e
das leis concretas dos mundos físico e biológico? Obviamente, não temos a pretensão, e acreditamos que,
não devemos fazer opções tão extremadas e excludentes, mas é inevitável que aqui deixemos de levantar
o seguinte questionamento: Que opção faríamos entre o extremo de uma razão que comporta uma
imaginação sem limites de quaisquer ordens e o extremo de uma razão meramente
instrumental?
Uma passagem da obra de Burtt (1991, p. 188) expressa perfeitamente o conflito entre o mundo da livre
imaginação sem peias nem restrições, com o novo mundo advindo da revolução científica do século XVII:
â€‹

A versão gloriosamente romântica do universo de Dante e Milton, que não
estabelecia limites para a imaginação do homem, enquanto brincava com
espaço e tempo, tinha agora sido abandonada. O espaço identificava-se
com o domínio da geometria, o tempo com a continuidade do número. O
mundo em que as pessoas imaginavam-se vivendo - um mundo rico de
cores e som, impregnado de fragrâncias, cheio de prazer, amor e beleza,
mostrando por toda a parte harmonia de objetivos e ideais criativos - era
agora comprimido em cantos diminutos dos cérebros de seres orgânicos. O
mundo exterior realmente importante era um mundo duro, frio, sem cor,
quieto e morto; um mundo de quantidade, um mundo de movimentos
matemáticos computáveis, com regularidade mecânica. O mundo de
qualidades, percebido imediatamente pelo homem, tornou-se só um efeito
curioso e menor da máquina infinita e superior".

Diante das inúmeras possibilidades que um estudo do gênero pode nos conduzir, delimitamos o nosso
trabalho a apenas algumas considerações sobre as essenciais diferenças entre narrativas literárias, por um
lado, e o discurso matemático geométrico consubstanciado pela metáfora do Grande Livro da Natureza de
Galileu, por outro. Faremos aqui uso, da narrativa de Swift expressa no seu livro As Viagens de Gulliver
(1978) e o confrontaremos com os argumentos de Galileu em uma passagem de sua obra As Duas Novas
Ciências (1935) na qual o cientista florentino demonstra não ser possível a existência de gigantes, tal
como houvera imaginado seu poeta favorito Ludovico Ariosto.
Este trabalho que ora apresentamos propõe-se a refletir sobre a aproximação das duas culturas (literária e
científica), bem como apresenta-la como situação possível e necessária para a realização do Ensino de
Ciências que se pretenda livre e pautado na formação cidadã. Argumentamos ao longo do texto que
promover esta aproximação, certamente será mais eficiente e instigador tanto para os educadores quanto
para os educandos.
Entretanto, somos cientes de que o ato de falar sobre tal abordagem é muito mais fácil do que coloca-lo
em prática, visto que ao exercitar o juízo sobre a questão, cada um dos constituintes de ambos os mundos
parece emitir um parecer elevado sobre si próprio. Sendo assim, o diálogo genuíno entre as duas culturas
aqui proposto requer, sem dúvida, o reconhecimento recíproco da importância e relevância dos
constituintes de um mundo com relação aos constituintes do outro, mesmo porque há aqueles que,
felizmente, podem ser considerados como constituintes de ambos os mundos. É justamente neste diálogo,
que ao mesmo tempo constitui um processo de educação crítica e participativa, que centramos as nossas
esperanças e envidamos os nossos esforços na busca pela melhoria da qualidade do processo de ensino e
aprendizagem na educação básica do nosso país.
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Deste modo, achamos conveniente dividir este trabalho em três seções, nas quais temos a intenção de
apresentar a metodologia utilizada para a realização desta análise, seguida de uma discussão sobre a
complementariedade entre as duas culturas, esta por sua vez, sendo iniciada com um recorte da tese de
Galileu (1935) sobre O Grande Livro da Natureza, e ampliada com o uso do texto Duas Novas Ciências do
mesmo autor, bem como, dos textos de Swift (1978), Monteiro Lobato (1968), entre outros autores. Por
fim, tecemos algumas considerações a título de conclusão que ponderamos como pertinentes para o
contexto do eixo temático Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da
Natureza no qual se insere a discussão apresentada aqui.

â€‹
2 METODOLOGIA

Em fidelidade ao termo método de origem grega e que significa caminho, e tendo em vista a expressão
procedimentos metodológicos, bem como o significado a ela por nós atribuído, optamos pela realização de
um trabalho de reflexão teórica baseado em fontes diversas e referenciais teóricos vários já trabalhamos
há um determinado tempo. A obtenção dos dados aqui ensejados consiste no que Marconi & Lakatos
(2010, p. 142, 146) conceituam como pesquisa bibliográfica, ou seja, um apanhado geral sobre os
principais trabalhos já realizados relacionados com o tema, visando o exame do tema sob uma nova
abordagem, aqui o Ensino de Ciências.
Por se tratar de um tema pautado no conhecimento filosófico, sendo este por sua vez valorativo, este não
se constitui como um trabalho passível de observação sensorial direta ou indireta (por instrumentos),
como a que é exigida pela ciência experimental, exigindo somente coerência lógica (MARCONI & LAKATOS,
2010) o que permite ao mesmo apresentar uma estrutura um tanto diferenciada do comum.
Tudo isso foi por nós articulado em uma organização de modo original, de forma própria, sendo esta
realizada em três etapas. Iniciamos o nosso trabalho com a seleção dos possíveis textos a serem utilizados
como aporte teórico para a pesquisa e discutimos delimitação que daríamos ao tema. No caso específico,
trabalhamos com autores que de alguma forma emitiram pareceres sobre o significado da expressão
desencantamento do mundo.
Feito isto passamos à segunda etapa que consistiu no estudo e fichamento dos textos previamente
selecionados para interpretação, e na mediada que realizávamos as leituras fomos estabelecendo a
sequência que daríamos à escrita do texto à luz de nossa própria interpretação que foi a terceira etapa por
nós realizada.

3 O MUNDO DA LIVRE IMAGINAÇÃO & O MUNDO CIENTÍFICO – UMA COMPLEMENTARIEDADE
NECESSÁRIA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS

Nas próximas seções apresentaremos a visão de Galileu Galilei sobre as leis que regem o universo físico,
bem como a sua tese de impossibilidade de existência de seres gigantescos, estes presentes em textos
literários como os de Ludovico Ariosto, Jonathan Swift e Monteiro Lobato. Argumentaremos também sobre
a possibilidade de associação entre estas duas visões, visto que seus propósitos embora não sendo os
mesmos, podem ser considerados ambos salutares para o Ensino de Ciências, se forem concebidos tanto
como elementos de confronto quanto como de complementaridade.

3.1 O DISCURSO DO GRANDE LIVRO DA NATUREZA DE GALILEU

Em seu texto intitulado O Ensaiador publicado originalmente em 1623, Galileu Galilei apresenta seus
estudos em uma linguagem matemática com o intuito de vencer a disputa com a igreja, visto que, naquele
período a matemática competia em aceitação com a religião (SCHWARTZ, 1992). Em seu texto Galileu
(1987, p. 21) reduz o ‘conhecimento’ à leitura do Grande Livro da Natureza, sendo que, este está
escrito em linguagem matemática, daí portanto, quem não conseguisse realizar esta leitura estaria perdido
em um labirinto escuro como expressa o fragmento do seu texto:
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A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre
perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode compreender
antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está
escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos,
circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível
entender humanamente as palavras; sem eles nós vagamos perdidos dentro
de um obscuro labirinto.

Em outro momento de seu texto, o autor enfatiza as qualidades primárias em detrimento das qualidades
secundárias,

Mas que nos corpos externos, para excitar em nós os sabores, os cheiros e
os sons, seja necessário mais que as grandezas, figuras e multiplicidade
dos movimentos vagarosos ou rápidos, eu não acredito; acho que, tirando
os ouvidos, as línguas e os narizes, permanecem os números as figuras e
os movimentos, mas não os cheiros, nem os sabores, nem os sons, que,
fora do animal vivente, acredito que sejam só nomes, como nada mais é que
nome a cócega, tiradas as axilas e a pele ao redor do nariz (GALILEU, 1987,
p. 121).
â€‹

Percebe-se, em conformidade com essa adoção, que temos, literalmente, a redução das diversas situações
básicas dos sentidos humanos aos caracteres matemáticos. Schwartz (1992), afirma que mediante a
apresentação deste texto o truque de Galileu haveria funcionado, o seu apelo à autoridade matemática
teria calado a oposição da igreja, mas tal fato teria como consequência para a maioria das pessoas a
inacessibilidade da linguagem matemática sendo associada à ciência. Segundo o autor “daí por diante, não
haveria mais escritos na acessível e fácil linguagem não-matemática”; ele destaca ainda que, “a lição era:
é preciso tornar a ciência discreta, obscura e matemática”.
Para Calvino (1993, p. 89), o Grande Livro da Natureza seria “a metáfora mais famosa na obra de Galileu
– e que encerra em si o nó da nova filosofia”. O autor em sua tese afirma ainda que Galileu ao evocar o
‘alfabeto’ pretendia dar conta da multiplicidade do universo por meio de um ‘sistema combinatório’, de
modo, que:

O alfabeto geométrico ou matemático da natureza será aquele que,
baseando-se em sua capacidade de ser decomposto em elementos mínimos
e de representar todas as formas do movimento e da mudança, cancela a
oposição entre céus imutáveis e elementos terrestres (CALVINO, 1993, p.
95).

De modo geral, temos então a ruptura da diferenciação entre o mundo imutável e o mundo da
mutabilidade. Tal decomposição proporcionada pelo alfabeto da natureza teria então desencantado o
mundo? (BASTOS FILHO, 1994).
Para muitos, talvez tamanha redução de aspectos tão grandiosos e necessários à vida (qualidades
secundárias) aos aspectos geométricos e meramente calculáveis (qualidades primárias) seria de fato um
desencantamento, mas, é impossível negar o outro lado desta moeda - o possível encantamento advindo
das conquistas proporcionadas pelo conhecimento matemático.
É fato que muitos progressos científicos não seriam possíveis sem a linguagem matemática, mas, é fato
também que sobrecarregar a ciência desta linguagem afasta estudantes e profissionais de outras áreas,
sendo que, muito do conhecimento humano pode ser apreciado por sujeitos não conhecedores de seus
códigos, no entanto no que se refere a outros conhecimentos isto não seria possível (BASTOS FILHO,
1993).

3.2 PESSOAS DE ESTATURA NORMAL, GIGANTES E ANÕES - QUAIS AS LIMITAÇÕES CONCRETAS DO
MUNDO REAL QUE DESENCANTARAM O MUNDO MÁGICO?
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Inicialmente pode parecer confusa a forma como iniciamos esta seção – por meio de um questionamento –
mas, para que a mesma venha a ser esclarecida necessitamos trazer à baila algumas outras questões, a
saber:
- O mundo mágico e cheio de possibilidades de que nos fala Burtt, com cores e sabores mil e sem
limitações para a nossa imaginação, foi desencantado pela matemática?
- Será que tudo aquilo que nos é permitido pensar foi simplesmente reduzido às possibilidades concretas,
frias e calculáveis do número e da geometria?
- Foi isso que aconteceu na história do ocidente quando Galileu elegeu as qualidades primárias e
desprezou as qualidades secundárias?
Para iniciarmos nossa tentativa de responder a tais questionamentos, é necessário esclarecer que por
mundo mágico concebemos um que seja livremente construído pela nossa imaginação que é tão
importante para a formação educacional das crianças. Todos sabem que ao penetrarem nesse mundo
mágico, todas as crianças se mostram profundamente felizes e encantadas. Trata-se - podemos assim
pensar - do mundo concebido por Ludovico Ariosto com a sua liberdade ficcional que não conhecia os
limites impostos pela ciência moderna.
Trata-se do mundo também tão brilhantemente explorado pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato em sua
grande obra de literatura infantil “O Sítio do Picapau Amarelo”; mundo este encantado no qual a belíssima
fada, com sua varinha de condão transforme alguém que tenha um metro e oitenta centímetros de altura
em um gigante de 18 metros. A mesma varinha que transforma abóbora em carruagem, boneco em
menino. A varinha da belíssima fada de mãos tão delicadas e sutis que toda menina sonha com o dia em
que esta possa aparecer e assim transformar sua simples roupa no mais belo dos vestidos, com o qual
estará ao conhecer o seu príncipe encantado.
Agora, analisemos o seguinte problema: como seria um gigante cuja altura fosse, por exemplo, 10 vezes
maior que a altura de uma pessoa normal. Consideremos ainda que esse suposto gigante, dez vezes mais
alto que uma pessoa normal, tivesse ossos, carnes e nervos dos mesmos materiais com os quais são
constituídos a estrutura de uma pessoa de estatura normal.
Entretanto, para realizarmos a análise deste problema não faremos uso das infinitas possibilidades da
imaginação humana propiciadas pelo mundo mágico e encantado, realizaremos a mesma sob a luz de um
mundo de limitações concretas e sujeito às leis da natureza, mundo esse que, segundo a famosa intuição
de Galileu, está escrito em símbolos matemáticos, ou seja, nos basearemos nos trabalhos de Galileu. Em
seu livro As Duas Novas Ciências, escrito em forma de diálogo envolvendo os interlocutores Salviati,
Sagredo e Simplício, encontramos o seguinte texto:
â€‹

â€‹Salviati: [...] Vejamos agora como, do que foi até aqui demonstrado, se
infere claramente a impossibilidade, não somente na arte, mas também na
natureza, de aumentar seus mecanismos até dimensões enormes, de modo
que seria impossível construir navios, palácios, ou templos imensos, cujos
remos, mastros, vigas e correntes de ferro e, numa palavra, todas as suas
outras partes constituíssem um todo. Da mesma forma, a natureza não
poderia fazer árvores de tamanho colossal, porque seus ramos arqueados
pelo próprio peso, acabariam por quebrar-se. Igualmente, seria impossível
construir estruturas ósseas para os homens, cavalos e outros animais que
pudessem subsistir e desempenhar suas próprias funções, pois, para que
tais animais tivessem alturas imensas, deveria ser utilizado um material mais
duro e resistente que o habitual, para que não se deformassem os ossos tão
desproporcionadamente que a figura e o aspecto do animal parecessem
monstruosos os que, talvez, foi pressentido pelo meu querido poeta quando,
descrevendo um grandíssimo gigante, disse:" Impossível é conceber sua
altura, tão incomensurável é seu tamanho" (GALILEI, Duas Novas Ciências,
Segunda Jornada, p. 104-105, originalmente publicado em 1638; grifo
nosso).
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Podemos analisar esta abordagem da seguinte forma: Imaginemos que uma pessoa de estatura normal
tenha, neste nosso exercício fictício, as suas dimensões lineares aumentadas por um fator igual a 10, isto
é, que o comprimento, a largura e a altura de todos os constituintes de seu corpo sofram tal ampliação de
um fator 10. Essa pessoa se converteria em um gigante e seu volume seria 1000 vezes maior do que o
volume que ele teria comparativamente ao seu volume original. Como o volume é proporcional ao peso,
então esse gigante seria 1000 vezes mais pesado em relação ao seu peso original. No entanto, as seções
transversais dos ossos, das coxas, dos braços e demais membros do gigante sofreriam um aumento de
apenas 100 vezes em relação à sua correspondente área da seção transversal original.
Isto significa que, no caso da ampliação de cada uma das dimensões lineares por um fator 10, teríamos
uma seção transversal dos ossos de apenas cem vezes mais área para suportar uma estrutura mil vezes
mais pesada que a original, ou seja, o pobre gigante seria 10 vezes menos resistente que uma
pessoa normal. Provavelmente, ele não aguentaria sequer o próprio peso. Logo, o mundo no qual se
acreditava existir gigantes ou estruturas como palácios, edifícios, árvores com a mesma composição
daqueles já existentes, revelou-se uma ilusão. É justamente a queda dessa ilusão que podemos denotar
por uma das acepções possíveis para a expressão desencantamento do mundo.
Agora imaginemos um Liliputiano (pessoa de pequena estatura) tal como descreveu Jonathan Swift em
Viagens de Gulliver. À luz da ciência de Galileu, qual seria a resistência destes anões? Com relação a uma
pessoa normal, esses indivíduos teriam suas dimensões lineares reduzidas de um fator 10.
Logo, a resistência dos ossos de um Liliputiano seria dez vezes maior que a nossa, o mesmo seria muito
mais ágil e praticamente imune à fratura de ossos. Por este raciocínio, que é uma variante moderna do
raciocínio de Galileu, os Lilliputianos poderiam existir com ossos de um mesmo material que os nossos,
mas não o gigante, pois se esse pudesse existir com seus ossos constituídos do mesmo material com que
são constituídos os nossos próprios ossos, então ele sofreria severas fraturas por ação de seu próprio
peso.
O mundo biológico também seria drasticamente afetado se essa ampliação das dimensões lineares fosse
possível, como por exemplo, se os insetos fossem ampliados. Como sabemos, estes organismos respiram
pela superfície de seus corpos, se estes fossem aumentados em todas as suas dimensões lineares de um
fator igual a 10, então isso implicaria que o inseto gigante teria apenas 100 vezes mais superfície para
respirar a fim de dar conta de um corpo que é 1000 vezes mais volumoso e 1000 vezes mais pesado.
Logo, os insetos gigantes estariam em séria desvantagem com relação aos insetos de dimensões
habituais, a respiração desses seres gigantes seria sobremaneira dificultada a ponto de não conseguirem
sobreviver (SILVEIRA, 2012).
â€‹
â€‹

3.3 OS PROPÓSITOS DO MUNDO MÁGICO E DO MUNDO POÉTICO

Os propósitos do mundo poético e do mundo mágico não são os mesmos propósitos do mundo analisado à
luz das leis da natureza. Monteiro Lobato (1968, p. 92-94) interpretou o Gulliver de Jonathan Swift não
como uma descrição científica do mundo, de cuja realidade a ciência dos materiais dá conta, e sim como
uma metáfora para descrever uma situação histórica pela qual passou, e por que não dizer, em certo
sentido ainda passa o Brasil. Sobre isto escreveu:

O Gulliver sul-americano principiou a ser amarrado pelos portugueses,
quando Portugal descobriu que em suas veias circulava ouro, o sangue
amarelo; e desde aí até hoje os homens cipó, vulgo homens do governo,
outra coisa não fizeram, federal, estadual e municipalmente, senão dobrar
cipós, cordas e fios de arame sobre seus membros para que, a salvo de
pontapés, possam sugá-lo com suas trombinhas de percevejo [...] Não
bastaram os cipós e cordas de invenção lusa; importaram-se cabos de aço,
torniquetes complicadíssimos, borzeguins medievais remodelados pela
engenhosidade moderna.
â€‹
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â€Assim como Swift descreve os Liliputianos como indivíduos mesquinhos que acorrentaram Gulliver,
enquanto este dormia, para depois matá-lo e só não conseguiram concluir tal malévolo intento porque
Gulliver espreguiçou-se e rompeu todas as amarras que o prendiam, Monteiro Lobato imaginou as cordas
burocráticas e restritivas impostas pelos colonizadores portugueses e posteriormente pela República ao
desenvolvimento do Brasil.
Retomemos agora aos Liliputianos. Um aspecto interessante para ser aqui ressaltado, é o da referência de
Swift às habilidades matemáticas e mecânicas destes: “Esses são matemáticos excelentes, e chegaram a
uma grande perfeição em mecânica, pelo carisma e incentivo do imperador, que é um mestre de renome"
(SWIFT, 1978, p. 8; tradução nossa).
De um ponto de vista moral e ético, nada é admirável entre os Liliputianos, pois, estes são anões morais.
Eles são mesquinhos, cultivadores da intriga e assim, as suas estaturas minúsculas constituem a metáfora
da pequenez de espírito, da baixa estatura moral e ética que possuem. Entretanto, eles são hábeis
matemáticos e sofisticados mecânicos.
Segundo tal interpretação conjectural, o texto de Swift constituiria, no sentido lato do termo, e sem
referência cronológica à terminologia adotada em tempos posteriores, em uma espécie de reação
intelectual a um desencantamento propiciado pela visão científica do mundo. Na ficção de Swift, isso se
reforça na viagem de Gulliver a Laputa. Lá, em Laputa, os seus habitantes só têm dois olhos: um dirigido
para dentro, e outro dirigido para o zênite; os Laputianos somente têm olhos para a música e para a
astronomia; os problemas do dia a dia e os problemas da vida não lhes interessariam. Podemos
interpretar nesta redução das coisas do espírito a apenas dois campos, como um discurso contra a ciência
de Galileu e de seus seguidores. Esta análise se harmoniza com a de Bloom (1990, p. 63) sobre os escritos
de Swift ao fazer referência aos Laputianos, a saber:

‹O poder político dos Laputianos repousa na nova ciência. Sua ilha voadora
é construída com base nos princípios da nova física fundada por Gilbert e
Newton. [...] seu poder é quase ilimitado, suas responsabilidades nenhuma
[...] Eles não precisam de virtudes; tudo anda sozinho, não havendo perigo
que sua incompetência, indiferença ou vício possam prejudicá-los. [...] A ilha
permite que a deformidade característica dos governantes cresça ao ponto
da monstruosidade. A ciência, nos homens livres, destrói as condições
naturais que os tornam humanos. Aqui, pela primeira vez na história, existe
a possibilidade da tirania baseada não na ignorância, mas na ciência (grifo
nosso).

Outrossim, segundo Swift, a poesia, notadamente a poesia do tipo homérico é um demarcador de
superioridade dos antigos na comparação com os modernos. Em suma, os anões, devido às suas
respectivas baixas estaturas morais, não precisam de virtude e deste modo se afastam do mundo da vida
enquanto os gigantes nutrem as suas altas virtudes e assim vivem de poesia excelente. Swift vai glorificar
tanto Brobdingnagianos como os Houyhnhnmianos e desprezar os anões Lilliputianos e Laputianos. Sua
grande admiração recai, sobretudo sobre os Houyhnhnmianos com relação aos quais asseverou que é
preciso imitá-los na amizade e benevolência que são suas principais virtudes, bem como, na educação dos
jovens, pois o método por eles utilizado “é admirável e altamente meritório para a nossa imitação" (1978,
p. 165).
Assim, vemos que os propósitos são diferentes: a metáfora swiftiana constitui-se em uma sátira que
contém uma crítica profunda a uma possível monstruosidade desumanizadora que poderia advir dos
excessos do pensamento científico, enquanto a nova ciência anunciada por Galileu é um grito em prol das
possibilidades concretas de um mundo regido por leis matemáticas que limitam severamente o espectro de
tais possibilidades.
Ora, é sabido que o mundo da cultura, da poesia e da arte se separou drasticamente do mundo da ciência
natural e da tecnologia. No entanto, tal divisão se for concebida como uma dicotomia irreconciliável
pautada em manter distantes pessoas de diferentes vocações (de diferentes áreas do conhecimento
incluindo as do conhecimento ‘popular’), não deve ser considerada como saudável para a uma educação
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que visa a ‘formação humana’ e ‘intelectual das pessoas’. Argumentamos aqui, que os dois mundos
podem, e mais do que podem, devem conviver sem que tenha necessariamente que haver uma
hegemonia de um com relação ao outro. Uma educação, contemplando elementos das duas culturas
(poética e científica) visando aproximá-las, certamente será mais eficiente e instigadora para os
educadores e educandos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma conclusão que podemos extrair deste estudo relaciona-se com à complementaridade das duas
culturas, que de modo contrário ao que muitos pensam seria um mecanismo enriquecedor para o Ensino
de Ciências, em vez de implicar no seu empobrecimento. Tendo em vista o que aqui argumentamos, a
adoção intelectual de tal complementariedade aqui enfocada é sempre melhor do que a adoção simplista
de apenas se ater a uma delas acompanhada pelo desprezo da outra. As leituras matemática e não
matemática do mundo são legítimas e não há uma boa razão para que venhamos a excluir uma delas
quando adotamos a outra.
Efeitos colaterais de uma extremada divisão social do trabalho e do intelecto são sempre nocivos quando o
que almejamos é uma educação que promova a autonomia dos indivíduos como defende Paulo Freire em
seu livro Pedagogia da Autonomia (1996).
Que as pessoas se insiram mais em um viés do que em outro, a depender de suas vocações individuais e
circunstâncias várias, é coisa perfeitamente compreensível e, até mesmo inevitável em grande parte dos
casos. Outra bastante diferente é ser hostil a uma complementaridade que só pode ser mais recomendável
à formação cultural dos professores e dos estudantes.
O ressaltar de aspectos de um mundo concreto sujeito às leis matemáticas e às possibilidades propiciadas
por tais leis não devem servir de eliminação das imaginações literária e poética que expressam,
metaforicamente ou não, outros elementos que não são passíveis de serem expressos em linguagem
matemática. Logo, apesar de bela, a metáfora de Galileu do Grande Livro da Natureza não esgota nem de
longe as imensas possibilidades humanas que transcendem em muito o número, a geometria e o
meramente sujeito à quantificação.
Logo, tanto as obras literárias, como as que foram escritas por Jonathan Swift e Monteiro Lobato, quanto
às obras que enveredam pelo caminho da matemática são ambas válidas e dignificantes do espírito
humano. Em nome de uma educação voltada para a promoção do exercício da cidadania em nosso estado
e de modo mais abrangente em nossa região, haveremos de, enquanto docentes das diversas áreas de
ensino, incentivar uma aproximação entre as duas culturas: a literária e a científica.
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