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Sergio Pompeu

Ministro da Ciência e das Uni-
versidades do Reino Unido,
David Willetts é o ponta de
lança de uma campanha inter-
nacional para garantir que es-
tudantes estrangeiros conti-
nuem sendo bem recebidos

por lá, apesar das restrições de
acesso adotadas pelo primeiro-
ministro conservador David Ca-
meron. Prova disso, segundo
Willetts, é o empenho em am-
pliar o acordo para receber brasi-
leiros no âmbito do Ciência Sem
Fronteiras, que ocupou lugar
central na passagem do minis-
tro e de Cameron por Brasília,
na sexta-feira.

O giro das autoridades britâ-
nicas, que incluiu encontros
com a presidente Dilma Rous-
seff e o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, levou à am-
pliação, para 10 mil, do número

de brasileiros que receberão
bolsas para estudar no Reino
Unido nos próximos quatro
anos. Resta saber como conci-
liar a atração de estrangeiros,
mesmo “legítimos”, com a pro-
messa do governo de limitar a
100 mil o número anual de imi-
grantes. Em 2011, só nas insti-
tuições de ensino, o país rece-
beu 400 mil estrangeiros.

● O senhor assinou acordos com
a Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp) saudados como inovado-
res pela delegação britânica. O
que eles têm de especial?
Compartilhamos a revisão por
pares em um processo único,
no qual cientistas e pesquisado-
res dos dois países, reunidos
em um só comitê, decidem se
os projetos apresentados mere-
cem ser apoiados. Isto é muito
pouco usual para nós e eviden-
cia um alto nível de confiança

entre as duas partes.

● O acordo em relação ao progra-
ma Ciência Sem Fronteiras não
se choca com a determinação do
governo Cameron de reduzir o
número de imigrantes?
O Ciências Sem Fronteiras é
uma parte importante tanto da
minha agenda aqui quanto da do
primeiro-ministro. Chegamos a
um acordo que amplia para 10
mil o número de brasileiros que
vão estudar no Reino Unido nos
próximos quatro anos. Em se-
tembro já recebemos 600 estu-
dantes e outros 700 chegarão ao
longo do semestre.

● O senhor não enfrenta oposi-
ção na costura de acordos como
esse por causa das políticas de
restrição à imigração?
Vou deixar claro que não há limi-
tes para a entrada de estudantes
legítimos na Grã-Bretanha; eles
são bem-vindos. É claro que pre-

cisam ter as devidas credenciais
acadêmicas e o domínio neces-
sário do idioma. Aliás, identifica-
mos no Ciência Sem Fronteiras
que alguns dos brasileiros inscri-
tos têm a qualificação acadêmi-
ca, mas não dominam o idioma.
Por isso, criamos com o gover-
no brasileiro um programa de
treinamento em língua inglesa,
que vai durar de três a seis me-
ses e será dado na Inglaterra.

● Mas o senhor não enfrenta
pressão interna no governo para
limitar o acesso de estrangeiros?
A questão é que o Reino Unido
teve abusos de estrangeiros que
buscavam escolas de fachada
para ficar no país ou não tinham
o domínio necessário do inglês,
o que dificultava sua avaliação e
certificação. Mas alunos com
qualificação acadêmica e profi-
ciência em inglês são aceitos em
qualquer instituição britânica
de ensino superior.

● O senhor lançou um progra-
ma que exige a divulgação gra-
tuita on-line de trabalhos cientí-
ficos financiados com dinheiro
público. A alegação é de que a
livre circulação de conheci-
mento ajuda o país a crescer.
O raciocínio não se aplica à
educação? Oferecer conteú-
dos gratuitos on-line, como
complemento ao ensino tradi-
cional, não fará o PIB de qual-
quer país crescer?
Sim. Uma das grandes mu-
danças que veremos é a guina-
da para o aprendizado on-li-
ne. Fala-se disso há anos,
mas agora chegamos ao está-
gio em que as mídias sociais
são tão interativas e a gera-
ção jovem está tão familiariza-
da com elas que haverá uma
explosão da educação on-li-
ne. Concordo que será um
modelo misto, porque as pes-
soas ainda vão precisar ter
uma experiência presencial.
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Crianças aprendem e
pensam como cientistas
Vários estudos demonstram que, já em idade pré-escolar, elas são capazes de tirar conclusões
com base em métodos estatísticos e por meio de observações e experimentação individual

● No Colégio Santa Maria, as
crianças são apresentadas ao
mundo da pesquisa cedo: aos
4 anos, já exploraram a nature-
za como cientistas. Munidos
de lupa e prancheta, saem em
busca de dados em um pas-
seio pelo bosque e em uma
visita à nascente de um rio no
terreno da escola.

A professora de ensino in-
fantil Eliane Lima, docente há
22 anos, diz que antigamente
havia a impressão de que a
criança pequena não tinha ca-
pacidade cognitiva de apren-
der. “Os estudos avançaram e
concluiu-se que as crianças
têm um potencial muito gran-
de. Elas têm teorias provisó-
rias acerca dos temas que en-
tram em choque com a teoria
dos amigos. Elas tabulam es-
sas informações e selecionam
o que é efetivo. Assim cons-
troem seu saber.”

dos docentes de creches conveniadas ganham menos
que o piso, mostrou pesquisa da Fundação Victor Civita
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40%
dos professores e diretores dessas instituições de ensino não
têm curso superior; completaram apenas o ensino médio

Alunos ‘legítimos’
são bem-vindos, diz
ministro britânico

Aos 4 anos, alunos
exploram nascente
de rio em São Paulo

David Willetts, Ministro da Ciência e das Universidades do Reino Unido

Mariana Lenharo

Crianças em idade pré-esco-
lar são capazes de tirar conclu-
sões com base em análises es-
tatísticas. Elas também apren-
dem por experimentos indivi-
duais e observação dos cole-
gas. Essas são as característi-
cas que levaram a pesquisado-
ra Alison Gopnik, do Departa-
mento de Psicologia da Uni-
versidade da Califórnia em
Berkeley, a concluir que os pe-
quenos têm uma maneira de
pensar e aprender muito simi-
lar à dos cientistas.

A constatação – que enfati-
za a importância das experiên-
cias vividas pelas crianças de
até 6 anos – pode ter implica-
ções na maneira como se es-
trutura o ensino infantil. Para
se chegar a esse resultado, pu-
blicado na última edição da re-
vista Science, Alison fez uma
revisão de dezenas de pesqui-
sas anteriores que avaliaram
os mecanismos de pensamen-
to das crianças pequenas.

Ela defende que as crian-
ças, mais do que os adultos,
são capazes de propor teorias
incomuns para resolver pro-
blemas. “Esse tipo de pensa-
mento hipotético reflete so-

bre o que poderia acontecer, e
não sobre o que realmente acon-
teceu. E esse é um tipo de pensa-
mento muito poderoso que usa-
mos na ciência”, diz Alison. Ela
completa que a própria brinca-

deira de faz de conta, aquela ativi-
dade espontânea em que as crian-
ças costumam se engajar, é “uma
reflexão sobre esse raciocínio e
compreensão profundos”.

Mas, como é possível saber

que crianças pequenas ou até be-
bês – que ainda nem têm a fala
desenvolvida – tenham a capaci-
dade de fazer análises estatísti-
cas? A resposta vem de experi-
mentos recentes que têm testa-

do a capacidade reflexiva de
crianças cada vez mais novas.

Em um deles, por exemplo, be-
bês de 8 meses mostram-se sur-
presos quando o pesquisador re-
tira de uma caixa cheia de bolas
brancas, contendo apenas algu-
mas bolas vermelhas, uma amos-
tra com a maioria de vermelhas e
poucas brancas. Alison observa
em seu artigo que é como se os
bebês dissessem: “Aha! A proba-
bilidade de isso ter ocorrido por
acaso é menor que 0,05”.

Uma das pesquisadoras que
atualmente se dedica a essa abor-
dagem é a psicóloga Fei Xu, do
Laboratório de Cognição e Lin-
guagem Infantis da Universida-
de da Califórnia em Berkeley.
“Em situações da vida real, esta-
mos sempre em situações de in-
certeza. Então temos de pensar
qual é a probabilidade de algo
acontecer”, explica a cientista.
“Queremos saber se os bebês
têm essa habilidade de raciocí-
nio mesmo antes do aprendiza-
do da linguagem.”

Outras experiências citadas
por Alison foram bem sucedidas
em demonstrar que crianças
também aprendem com suas ex-
perimentações individuais, que
surgem em meio às brincadei-
ras, e ainda observando seus co-
legas. Os mesmos procedimen-
tos utilizados pelos cientistas.

Nova visão. No passado, o en-
tendimento sobre o raciocínio
das crianças pequenas era de
que elas eram seres ilógicos e só
concebiam o aqui e o agora. Ho-
je, as escolas levam em conta sua
capacidade de experimentação.
Segundo a psicopedagoga Qué-
zia Bombonato, presidente da
Associação Brasileira de Psicope-
dagogia, existe a construção do
conhecimento e não a simples
transmissão de informação. “É o

ato de fazer que, do ponto de
vista neurológico, faz com
que o conhecimento saia do
sistema límbico, de memória
a curto prazo, e vá para o cór-
tex, que corresponde à apren-
dizagem efetiva.”

A educadora Priscila Can-
tieri, coordenadora de Educa-
ção Infantil da Escola Santi,
observa que a visão da infân-
cia hoje é muito diferente da
que se via algumas décadas
atrás. “Acreditava-se que a
criança era uma tábula rasa e
que a gente tinha que transmi-
tir todo o conhecimento para
ela”, diz. “Hoje, a escola sem-
pre inicia o conteúdo desco-
brindo o que as crianças pen-
sam sobre o tema.”

Para a educadora Roberta
Bastos Ganan, do Colégio
Humboldt, a capacidade de
aprender com os colegas tam-
bém é valorizada nas aulas.
“Criamos pequenos grupos
para discutir determinado as-
sunto, em que cada um expõe
sua opinião e busca chegar a
algum consenso.”

Para Alison, deve-se consi-
derar que crianças em idade
pré-escolar são cientistas na-
turais, para ajudá-los a enten-
der os princípios da ciência
formal. “A própria ciência po-
de ajudar a transformar a
curiosidade e o brilho natu-
rais da criança em melhor en-
sino e aprendizado.”

O educador Silvio Barini
Pinto, diretor do Colégio São
Domingos, faz um contrapon-
to a essa ideia. “Ao trazer o
método científico para a pau-
ta da educação de crianças,
penso que se promove uma
precipitação que pode embo-
tar as experiências sensíveis,
tão relevantes no desenvolvi-
mento psicossocial.”

}

Prática. No
Santa Maria,
alunos vão a
campo para
aprender
ciência

‘Ciência sem Fronteiras
não será afetado pela
política de redução
da imigração’, afirma
David Willetts

● Pesquisadora defende que crianças pensam de maneira similar aos cientistas. Abaixo, veja uma 
experiência que mostra a capacidade de um bebê de fazer uma análise estatística 

PEQUENOS CIENTISTAS

Alguém retira de uma caixa 
que contém a maioria de 
bolas brancas uma amostra 
que contém a maioria de 
bolas vermelhas

Situação 
inesperada

Situação 
esperada

Alguém retira de uma caixa 
que contém a maioria de 
bolas brancas uma amostra 
que contém a maioria de 
bolas brancas

Os bebês olham por mais tempo para a segunda situação. Levando em conta que bebês tendem a olhar 
por mais tempo para eventos inesperados, isso prova que eles têm noção de que aquela situação teria 
uma probabilidade muito menor de ocorrer por acaso
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




