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Resumo: O presente texto tem o objetivo de mostrar que a formação de futuros
pesquisadores não será atingida apenas com o ensino. O futuro pesquisador tem de
aprender a assumir uma postura mais ousada e mais criativa. Será mostrado que existe o
conjunto das coisas que sabemos que não sabemos, mas as futuras descobertas não estão
só aí. Estão, também, no conjunto das coisas que nem sabemos que não sabemos. Serão
apresentados alguns exemplos passados de atitudes criativas para exemplificar como
deve ser a postura de alguém que pretende ser criativo. Durante a iniciação científica
(IC) o aluno deve ser orientado da importância do conhecimento destes conjuntos e,
principalmente, de estarem alertas para as novas ideias.

1. Introdução
Explicar de uma forma direta e em poucas palavras a um aluno de graduação
como ele deve se comportar para ser um bom pesquisador, um descobridor, um
indivíduo criativo e inovador não é uma tarefa simples. Estes são alguns adjetivos que
seriam interessantes passar para os alunos de forma que eles entendessem e passassem a
apresentar postura de acordo. Há anos o autor tem começado cursos e palestras com a
apresentação do que passou a chamar de “meus conjuntos dos conhecimentos”. Foi a
forma simples encontrada de, em poucos minutos, explicar aos alunos como deveriam
se portar frente a problemas existentes ou inexistentes e, principalmente, frente a estes
últimos.

U N IV E R S ID A D E 	
  F E D E R A L 	
  D O 	
  R IO 	
  D E 	
  JA N E IR O 	
  
CENTRO	
  DE	
  LETRAS	
  E	
  ARTES	
  
I	
  SIMPÓSIO	
  DOS	
  PROGRAMAS	
  DE	
  PÓS-‐GRADUAÇÃO	
  
“HISTÓRIA,	
  TRADIÇÃO	
  E	
  CONHECIMENTO”	
  
8	
  e	
  9	
  de	
  outubro	
  de	
  2008	
  

É entendimento do autor que há certa confusão de o que deve ser um estágio de
treinamento e uma iniciação científica. Há, nas áreas aplicadas, um tratamento como se
as duas formas de treinamento fossem sinônimas. O presente texto pretende mostrar as
diferenças entre estas duas modalidades de treinamento. Desta forma, o texto será
apresentado de forma compacta como o autor entende que é um estágio e como um
aluno de iniciação científica (IC) deve aprender a se portar frente aos problemas. Na
realidade esta postura vale para qualquer um, mas é especialmente indicada para alunos
de IC. Assim, será também mostrada como um aluno de mestrado e doutorado devem
ser portar.

2. O Conjunto dos Conhecimentos
Em geral, pode-se dizer que os “meus” conhecimentos podem ser agrupados nos
conjuntos básicos como mostrado na Figura 1.

O primeiro destes conjuntos é o

conjunto das coisas que “sei que sei”. Aí estão todas as coisas já aprendidas: o próprio
nome, 2+2=4, 3x5=15, muitas palavras, etc...

Em geral, contém muitas coisas

conhecidas, porém sempre em número finito. Quando alguém quer mostrar que sabe,
usa conhecimentos que estão nesse conjunto. Em geral, coisas para impressionar como:
valor médio quadrático, seno hiperbólico, teoria do mundo pequeno, o “big-bang”, um
poema, uma música, ... Mas, no fundo isso não tem grande importância. O segundo
conjunto contém os conhecimentos que foram aprendidos um dia e foram esquecidos:
“não sei que sei”. Nesse conjunto estão conhecimentos aprendidos e esquecidos, mas
que podem ser rapidamente recuperados. São conhecimentos que estão esquecidos. O
terceiro conjunto contém aqueles conhecimentos que “sei que não sei”. Aí estão os
conhecimentos que já se tem consciência de que não se sabe. São conhecimentos que
mostram que a pessoa não pode ser classificada de ignorante nesses assuntos: pelo
menos esta pessoa sabe que eles existem. Esse conjunto do “sei que não sei” é bastante
perigoso. Ele normalmente provoca ansiedade, principalmente, se a pessoa for um
curioso nato. Cada dúvida contida nesse conjunto provoca certa agonia. Se esse
conjunto cresce muito a agonia piora. É fácil imaginar um aluno em véspera de prova
para a qual ele está sabendo que não sabe de muitas das coisas ensinadas pelo professor
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e que potencialmente podem cair na prova. É uma situação desesperadora para qualquer
um que seja responsável.
Da explicação acima, é mais ou menos óbvio que os alunos e muitos professores
dêem muita atenção para o conjunto “sei que não sei”. Realmente, ele merece atenção.
Não se deve deixá-lo crescer muito. Deve-se, de tempos em tempos, sentar e estudar as
coisas contidas nele para entendê-las e transferi-las para o conjunto “sei que sei”. De
fato esse conjunto contém apenas perguntas, dúvidas e questionamentos.

A

transferência de dúvidas do conjunto “sei que não sei” para o conjunto das coisas
conhecidas do conjunto “sei que sei” é lenta e consome muita energia. A título de
exemplo, uma conexão de internet rápida opera com taxas de transferência de dados da
ordem de alguns Mb/s (mega bits por segundo ou milhões de bits por segundo). No
entanto, quando se transfere uma dúvida contida no conjunto “sei que não sei” para o
conjunto “sei que sei” a velocidade é baixíssima: há quem diga que é da ordem de
poucos bits por segundo. Às vezes até menos. Ou seja, são necessários horas para se
entender um probleminha. E, naturalmente, há perguntas nesse conjunto que estão lá há
muito tempo sem resposta e, provavelmente, continuarão lá. Nem tudo tem resposta em
tempo hábil. Apesar dessa dificuldade, é fundamental de tempos em tempos o exercício
para fazer esse processamento e não deixar que o conjunto “sei que não sei” cresça
demasiadamente.

SEI QUE SEI

SEI QUE NÃO SEI

NÃO SEI QUE SEI
NEM SEI QUE NÃO SEI

Figura 1 – Três conjuntos de conhecimentos básicos.
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De tudo que foi escrito acima, é razoável que muitos pensem que o conjunto “sei
que não sei” é o principal conjunto ou o conjunto que merece a maior atenção. Puro
engano.
O conjunto mais importante de todos é todo o resto da Figura 1, ou seja, o fundo
branco do papel. Esse é o conjunto das coisas que “nem sabemos que não sabemos”.
É o conjunto da nossa ignorância.

Esse conjunto tem algumas características

interessantes: ele é infinito por natureza. Lembrando que os outros três conjuntos são
sempre finitos em sua dimensão. Todas as inovações, as grandes idéias, as grandes
criações seja por físicos, matemáticos, músicos, escritores saíram deste último conjunto.
Certamente, infinitas descobertas ainda sairão desse conjunto.
Uma característica interessante que pode ser feita é que quem só tem o conjunto
“nem sei que não sei” deve ser uma pessoa feliz. Seria como viver num mundo sem
talões de cheque e sem fundos. Isso, segundo alguns critérios, talvez duvidoso, seria a
felicidade. Alguns dizem também que a felicidade parece andar junto com a ignorância.
Quem tem o conjunto “sei que não sei” grande seria análogo a quem tem talão de
cheques, mas não tem fundos. Seria um semi-feliz e preocupado com a falta de fundos.
Um ansioso. Se for responsável, um nervoso. O verdadeiro feliz deveria ter o conjunto
“sei que sei” grande. Esse teria cheques e fundos.

3. - O Comportamento Esperado
Nesta seção serão apresentados os comportamentos básicos esperados, segundo
a visão do autor para os estagiários, os alunos de iniciação científica, mestrado e
doutorado.

3.1 - O Estágio
A Figura 2 apresenta a Figura 1 modificada. Primeiro, o verbo passou de “sei”
para “sabe”, pois nela a referência que quem sabe não é mais o indivíduo, mas a
comunidade. As setas mostram como devem ser o movimento dos conhecimentos para
o estagiário. Normalmente, o estagiário é treinado em conhecimentos conhecidos pela
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comunidade, mas não conhecidos por ele. Assim, o movimento maior de conhecimento
ocorre no conjunto “sabe que sabe”. É possível, mas pouco provável que ocorra
movimento de conhecimento do conjunto “sabe que não sabe” para o conjunto “sabe
que sabe”. Esse movimento não faz parte da concepção básica do estágio. Buscar
novos conhecimentos não faz parte do estágio.

Movimento de conhecimentos do

conjunto “nem sabe que sabe” para o conjunto “sabe que sabe” é muito menos
provável. Assim, fica claro que o objetivo primeiro do estágio é o de transferir para o
estagiário os conhecimentos já existentes. Esta é uma parte fundamental na formação
profissional de quase todas as carreiras.

Estágio

SABE QUE
SABE

NÃO SABE QUE SABE

Improvável

SABE QUE NÃO
SABE

Nem pensar

NEM SABE QUE NÃO SABE

	
  

Figura 2 – Movimento esperado dos conhecimentos para um estagiário.

3.2 – A Iniciação Científica
A Figura 3 mostra a Figura 1 modificada para mostrar como se espera que os
conhecimentos se movimentem durante a iniciação científica. É, naturalmente, possível
e provável que o aluno tenha que aprender coisas que ele não sabe, mas que a
comunidade já sabe. Isso faz parte do trabalho de elevação do nível de conhecimentos
do aluno. Mas, a diferença fundamental com o estágio simples é que no caso da
iniciação científica a orientação deve ter a preocupação de mostrar ao aluno que há
coisa que a comunidade “sabe que não sabe” e estes devem ser elucidados. É o início
pela busca de uma boa pergunta para, em seguida, buscar uma boa resposta.

É

importante também o aluno ser lembrado de que há coisas que nem sabemos que não
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sabemos. E, pode ser que ele até faça uma bela descoberta trazendo algo do conjunto
“nem sabe que não sabe” para o conjunto “sabe que sabe”. No entanto, esperar uma
descoberta nova de um aluno de IC seria um exagero, mas alertá-lo dessa possibilidade
é fundamental.

3.3 – O Mestrado
A Figura 4 mostra como se espera que sejam os movimentos de conhecimentos
para um mestrando. Nota-se que o movimento com maior probabilidade de ocorrer está
entre o conjunto “sabe que não sabe” para o conjunto “sabe que sabe”. É comum que
a pergunta, o problema a ser respondido ou resolvido durante o mestrado é algo
proposto pelo orientador. Aqui também é possível que o mestrando consiga transferir
conhecimentos do conjunto “nem sabe que não sabe” para o conjunto “sabe que
sabe”, mas é pouco provável. Existe também o caso daqueles que iniciam o mestrado
com uma pergunta a responder e terminam sem respondê-la. Ou a pergunta foi muito
difícil ou faltou empenho. Porém, deve-se lembrar que existem perguntas que estão
sem respostas há séculos e, portanto, não responder a elas pode não ser nenhum
demérito para o aluno. Pode ser uma escolha infeliz do problema.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
SABE QUE
SABE
Provável

NÃO SABE QUE SABE

SABE QUE NÃO
SABE

Quem sabe?

NEM SABE QUE NÃO SABE 	
  

Figura 3 – Movimento esperado dos conhecimentos para um aluno de iniciação
científica.
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Acontece

Mestrado
SABE QUE
SABE

NÃO SABE QUE SABE

Provável

SABE QUE NÃO
SABE

Muito pouco
provável

NEM SABE QUE NÃO SABE

Figura 4 – Movimento esperado dos conhecimentos para um mestrando

3.4 – O Doutorado
A Figura 5 mostra como é esperado o movimento de conhecimentos para um
doutorando. Existem muitos doutorandos que recebem do orientador um problema a
resolver e eles, normalmente, trabalham duro para resolvê-lo. Estudar as perguntas que
estão no conjunto “sabe que não sabe”, respondê-las e transferi-las para o conjunto
“sabe que sabe” é uma boa contribuição dos doutorandos. Mas, o mais esperado e
desejado é que o doutorando busque novos conhecimentos no conjunto “nem sabe que
não sabe” e o transfira para o conjunto “sabe que sabe”.

Fazendo assim, esse

doutorando estará realmente imbuído do espírito do doutorado: aumentar a fronteira do
conhecimento. Normalmente, este doutorando também encontra muitas perguntas sem
resposta que ajudam a aumentar o conjunto “sabe que não sabe”. Naturalmente,
existem aqueles que começam com uma pergunta e terminam com várias.
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Acontece

Doutorado
SABE QUE
SABE

Provável

também

SABE QUE NÃO
SABE

Esperado e
desejado

NÃO SABE QUE SABE

NEM SABE QUE NÃO SABE

	
  

Figura 5 – Movimento esperado dos conhecimentos para um doutorando.

4 – O Conjunto Nem Sabe que Não Sabe
Uma vez o autor foi indagado por um aluno sobre o que haveria no conjunto
“nem sabe que não sabe”. A reposta óbvia é que se soubéssemos o que existe lá o
nome desse conjunto seria outro. Mas, o interessante é ver um exemplo de descoberta
hoje conhecida que saiu desse conjunto.

4.1 – Um Exemplo de Descoberta Genial
Diz a lenda ou a história que Isaac Newton, que viveu de 1643-1727, quando
tinha pouco mais de 20 anos viu uma maçã cair de uma árvore no quintal da casa onde
morava. Outros dizem que a maçã caiu em sua cabeça. Não importa muito onde e
como ela caiu. O fato importante é que dizem também que quando Newton viu esse
fenômeno: uma maçã caindo (Figura 6), ele pensou ser este um problema a ser
resolvido. Possivelmente, até o nascimento de Newton milhões de seres humanos,
talvez bilhões, tenham visto uma maçã caindo ou qualquer outra coisa caindo. No
entanto, a postura normal era a de achar que isso já era um problema conhecido e
resolvido: óbvio que tudo que jogamos para o alto cai e tudo que está no alto pode cair
sem causar nenhuma dúvida às pessoas. Cair não era um fenômeno que merecesse
atenção para a maioria ou talvez a totalidade dos mortais.
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Será que uma maçã caindo seria um
fenômeno que merecesse solução?

Para a maioria, não.
Mas, para Newton, sim.
Terra

	
  

Figura 6 – Uma maçã caindo na Terra.
Somente um gênio seria capaz de ver uma maçã caindo e achar que era um
problema que merecesse solução. Para a maioria isso nem era problema. Em sua visão,
Newton, primeiro disse que a maçã caia porque havia uma força de atração exercida
pela Terra. Esse raciocínio pode ser entendido pelos mortais comuns. Faz sentido dizer
que a maçã cai porque existe uma força de atração da Terra. Essa explicação, já era
uma demonstração de genialidade. Mas, mais genial foi ele dizer que a maçã atraía a
Terra. Essa conclusão não óbvia de Newton chega a tripudiar com a inteligência dos
mortais comuns: como a maçã poderia atrair a Terra? No entanto, a partir desse
fenômeno simples na visão da maioria absoluta e complexa na visão de Newton (ou
seria o inverso?) chegou à Lei da Gravitação Universal. Com essa mesma lei ele foi
capaz de prever o movimento da Lua ou da maçã. Realmente, uma visão genial. Esse é
um exemplo extraordinário de algo que saiu do conjunto “nem sabe que não sabe” e
trouxe impactos enormes para a humanidade. Foi possível calcular exatamente como
mirar o canhão para acertar o inimigo, foi possível prever com precisão o movimento
dos planetas e, mais recentemente, o movimento dos satélites artificiais.
Há inúmeros outros exemplos de coisas que saíram do conjunto “nem sabe que
não sabe” e muitos delas a partir de perguntas relativamente simples. Albert Einstein
queria só saber como seria a visão do mundo se ele estivesse viajando na velocidade da
luz. Pergunta simples e resposta complexa: a Teoria da Relatividade. Daí sairam a
bomba a atômica, os reatores nucleares, que suprem uma boa parte da energia elétrica
mundial, entre outras aplicações.
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Nem tudo que sai desse conjunto é usado para o bem. Mas, no balanço geral é
possível dizer que a ampliação do conhecimento fez mais bem para a humanidade do
que mal.
Naturalmente, não são apenas exemplos na área técnica. Um músico usando as
poucas notas, mas um conjunto infinito de opções de associação destas notas produz
músicas que são reproduzidas por séculos como as de Ludwig van Beethoven (1770 –
1827). Exemplos de escritores criativos também existem em grande número.

4.2 – Um Exemplo Nem Tão Genial
É importante aos descobridores estarem atentos para não descobrir coisas óbvias.
A Figura 7 mostra um problema clássico e antigo: uma carroça com roda quadrada. Diz
a lenda que um sujeito “inteligente” viu esta carroça e logo visualizou um problema: a
roda quadrada provocava quatro solavancos por volta. Isso em sua concepção era um
grande problema que merecia solução e logo propôs uma.
A solução do “inteligente” foi a de substituir a roda quadrada por um triângulo e
com isso os quatro solavancos por volta se reduziriam a três. Uma bela piada, mas
longe de uma solução. Um polígono de infinitos lados teria sido mais apropriado.

	
  

Figura 7 – Uma carroça com roda quadrada.
Os alunos devem ser alertados para a existência do conjunto “nem sabe que não
sabe”. O fato de saber que esse conjunto existe pode ser uma forma dele ter fé de que
pode descobrir algo novo. Incentivar a buscar perguntas novas é fundamental. E mais
importante seria mantê-lo alerta para buscar novos conhecimentos.
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5 – Se as Descobertas Saem do Nada...
Se as descobertas aparentemente saem do nada, fica a dúvida por que as pessoas
e, em especial as agências de fomento, não apóiam projetos de pessoas que estão
começando a carreira com grandes somas de recursos. Talvez as agências pudessem
apoiar projetos apenas pelo que é prometido pelo solicitante. Mas, na prática isso não
funciona e o pensamento básico dos avaliadores de projeto toma como diretriz a
máxima: “De onde menos se espera é que não sai nada mesmo”. Esta é uma bela frase
escrita por Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, que se auto-proclamou Duque
de Itararé, em 1930. Trata-se de um desses iluminados que junta as palavras de forma
surpreendentemente criativa e que mostrou também outra virtude necessária a um
pesquisador. Ele demonstrou modéstia. E como prova disso, logo depois de se autoproclamar Duque, ele mesmo se rebaixou a Barão de Itararé.
O que se aprende disso é que não basta ser criativo nos dias de hoje. Temos que
mostrar que estamos sendo criativos publicando artigos, por exemplo. O mundo exige
prova da criatividade antes de dar apoio financeiro. Então, para aqueles que vão seguir
a carreira acadêmica, publicar é fundamental.

6 – Conclusão
O objetivo principal deste artigo é o mostrar aos alunos que o conjunto das
coisas a serem descobertas é infinito, portanto, eles devem sempre duvidar daquilo que
já é conhecido, devem buscar problemas, perguntas e soluções.

Eles devem ser

criativos e ousados. E tudo que descobrirem deve ser publicado ou, em outras palavras,
só deve-se descobrir aquilo que é publicável.
Há, contudo, profissões onde não se espera criatividade e muito menos ousadia.
Por exemplo, um controlador de vôo deve seguir as regras sem inventar.

Um

controlador de usina nuclear deve também seguir as regras. Mas, quem vai pelo mundo
das descobertas não tem outra opção que não seja ser criativo e ousado.

