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Abaixo a censura 
Acostumados à 
perfeição, franceses 
tentam ensinar 
o óbvio: errar é 
humano. E necessário 
para a ciência 

Lúcia Müzell, de Paris 

Abusca pela perfeição e a 
intolerância à falha chega
ram a tal ponto no ensino 
francês que foi necessário 

um evento de apelo à experimentação 
para chamar a atenção para uma cons
tatação banal, porém em esquecimento 
no meio acadêmico do país: errar é 
humano. Chamado de Desengane-se: 
um festival de erros, o evento levou para 
a prestigiada Escola Normal Superior 
(ENS) um ambiente descontraído ao 
qual as grandes écoles definitivamente 
não estão acostumadas e relembrou aos 
jovens - e, por que não, aos professores 
- que a evolução da ciência é resultado 
de muitas tentativas frustradas para cada 
grande acerto. 

O mea culpa partiu das próprias insti
tuições - entre elas a Escola Politécnica, 
a Sorbonne e o Collège de France -, que 
separaram quatro dias das férias de julho 
para debater o erro por meio de brinca
deiras, exposições e palestras. O tema, 
alega o comitê científico organizador do 
evento, é uma clara provocação, em um 
meio onde o ensino ainda é bastante ca
tedrático e o aluno que ousa erguer a mão 
para interrogar o professor sofre a censura 
até dos próprios colegas. 

Claude Cohen-Tannoudji, Jean-
Marie Lehn e François Jacob, todos lau
reados no passado com prêmios Nobel, 
eram alguns dos nomes famosos que 
apadrinharam o evento, deixando claro 

que, apesar do clima divertido instalado 
nas dependências da ENS durante o 
festival, o assunto é sério e precisa ser 
mais bem debatido. 

"Quisemos incentivá-los a experi
mentar o método 'colocando a mão na 

massa'. Já estava mais do que na hora 
de a França debater o cerceamento da 
imaginação dos alunos e pesquisadores, 
que é cotidiano", avalia Michel Moran-
ge, que com outros oito cientistas des
tacados integrou o comitê. "A ciência 
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em sala de aula 
é percurso de muito mais erros do que 
acertos, afinal, as soluções não caem do 
céu. Mas, paradoxalmente, nas salas de 
aula e nos laboratórios os professores 
não dão mais espaço para a tentativa, o 
experimento", ressente-se Morange. 

Aera do professor-mestre e do 
aluno-passivo já deveria ter 
cedido espaço a aulas mais 
interativas, porém ainda é a 

regra no ambiente acadêmico não apenas 
da França, como na maioria dos países 
desenvolvidos, constata Morange. O 
pesquisador da ENS está ciente de que 
a mudança de conceitos e das práticas 
é um processo longo e profundo, razão 
pela qual escolheu direcionar o festival 
ao público infantil e adolescente - afinal, 
a prática do ensino conservador francês e 
da ridicularização das falhas parte desde 
os primeiros anos da escolaridade. 

Para provar que o erro está longe de 
ser um crime, o biólogo faz questão de 
lembrar de célebres descobertas que fo
ram feitas ao acaso, como a das vacinas 
e da penicilina - descoberta sem querer 
pelo escocês Alexander Fleming. 

Um estudo sobre a performance 
escolar realizado pela Organização 
pela Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) confirma a ten
dência ao "engessamento" do ensino na 
França: os jovens do país se destacam 
entre os mais ansiosos e rifais temerosos 
da Europa sobre questões inesperadas. 
Estimulados a revisar à exaustão os 
temas tratados nas aulas ou indicados 
pelos professores, os alunos france
ses se veem bloqueados face a novos 

JÁ ESTAVA MAIS DO QUE NA HORA DE A FRANÇA 
DEBATER O CERCEAMENTO DA IMAGINAÇÃO DOS ALUNOS 
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desafios. Já os docentes, de sua parte, 
costumam desconsiderar raciocínios 
diferentes dos que estavam esperando 
e avaliam somente os resultados finais, 
fechando um ciclo em que arriscar não 
é bem vindo. 

"Chega a ser engraçado vir aqui para 
fazer as coisas como a gente acha que 
poderia ser. Os erros nas experiências 
estão sendo encarados de uma forma 
engraçada e, na vida real, nem sempre é 
assim", testemunha Margaux Durand, 13 
anos, aluna do equivalente à sexta série 
de uma escola parisiense. "Eu nunca 
tenho coragem de levantar a mão para 
responder ao professor", diz a menina, 
dona de uma certa timidez, mas sobretu
do receosa das reações dos colegas. 

Girolamo Ramunni, professor 
de História das Ciências e 
Técnicas no Conservatório 
Nacional de Artes e Ofícios, 

em Paris, julga que essa lógica do medo 
precisa ser desfeita e é fatal para a pes
quisa. "Se as pessoas têm medo de se en
ganar, elas farão coisas banais e, quando 
se leva uma carreira científica, ser banal 
é o pior caminho", comenta Ramunni, 
para quem a falha é uma consequência 
inevitável para aqueles que questionam 
o óbvio e mantém o espírito crítico bem 
acordado. "O erro é como um filho 
bastardo ou uma amante: todo mundo 
sabe que existe. Da mesma forma, os 
cientistas se enganam todos os dias e se 
corrigem depois, mas não ousam admitir 
e revelar seus erros", revela Ramunni. 

Entre longas gargalhadas, o professor 
conta um episódio curioso que o fez 
perceber o quanto os alunos estão desa
costumados a encontrar novas soluções. 
Certa vez, propôs aos estudantes de 
engenharia um exercício cujo enunciado 
apresentava um detalhe incorreto. Re
sultado: os jovens suavam, quebravam 
a cabeça para descobrir a resposta para 
aquele misterioso problema, mas aca
baram encontrando alguma solução. 
"Depois, tive um imenso trabalho de 
correção, porque foi necessário explicar 
em que momento era preciso questionar 
o enunciado. Mas o importante foi eles 
terem aprendido que, no processo de 

aprendizagem, é questionando con
ceitos falsos ou ultrapassados que nós 
conseguimos progredir." 

Os ateliês do festival, ministrados 
por universitários e pesquisadores - sob 
a orientação do comitê científico -, in
centivavam os jovens a raciocinar em 
uma lógica contraintuitiva, gerando 
resultados inesperados, mas não neces
sariamente equivocados. Como pano 
de fundo, o evento ainda visava atrair 
novos pesquisadores, já que o número 
de futuros cientistas tem caído ano a ano 
no país: eles eram 525 mil estudantes 
de ciências em 2000, e em oito anos 
passaram para 516 mil. 

"O objetivo é não somente desper
tar o questionamento e a paixão pela 
ciência, mas também despertar pessoas 
cidadãs, participativas e atentas ao que 
acontece ao redor delas", explica Livio 
Riboli Sasco, porta-voz da associação 
Paris-Montagne, organizadora das 
atividades. A Paris-Montagne é uma 
das entidades mais engajadas em levar 
para os bancos universitários jovens de 
regiões e bairros desfavorecidos da pe
riferia da capital francesa, convidados 
de honra do festival que injetou uma 
boa dose de ousadia na academia. 
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