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Introdução/Objetivos

Entrelaçado por uma interlocução cultural com Oriente, um estudo investigativo em
Educação em Ciências integra-se pela possibilidade de melhor compreensão do Ensino de
Ciências em uma escola marcadamente oriental, mais precisamente japonesa. A proposta
deste estudo é fruto de um Projeto de Pesquisa de nível Mestrado, ainda em andamento, o
qual visa a análise do ensino de ciências em uma escola para descendentes orientais.
Entende-se a referida ciência mediada por abrangências do ambiente escolar e do currículo
enquanto produtores de conhecimentos, saberes e questionamentos. O objeto desta
investigação é uma escola chamada Oshiman, localizada em São Paulo. Seu currículo é
destinado e marcado pela cultura oriental japonesa. Os sujeitos da pesquisa são discentes
desta instituição. Seus aprendizados estão marcados pelas culturas do Ocidente – Brasil e do
Oriente – Japão.

Metodologia

No que tange ao campo metodológico, realizou-se entrevistas com crianças dos anos
iniciais da escola mencionada. Norteia-se também por análises de alguns dos documentos
oficiais desta escola – Projeto Político Pedagógico e Plano de Ciências dos Anos Iniciais. As
principais ferramentas de análise são operacionalizadas com Michel Focault em solo Ocidental
e com Edward Said, Ruth Benedict e Hiyasu Nakagawa em solo Oriental. Do filósofo francês,
utiliza-se os estudos sobre análise do discurso1, bem como as teorizações sobre o poder
disciplinar2. No que se refere ao solo oriental, debruça-se em suas narrativas discursivas
interlocutivas e semânticas.

Resultados e Discussão

Tomemos como ponto de partida o rompimento às prerrogativas de uma ciência
puramente verdadeira, única, absoluta. Neste prisma, vislumbram-se questionamentos, bem
como outras formas que condicionam os discursos acerca da mesma. Para este estudo, a
primeira condição apresentou-se pelos Estudos Culturais em Ciência. Ampliando-se “as
categorias que passam a ser consideradas nas análises do processo de produção dos saberes
[...] a partir de Estudos Culturais atentam para rupturas nas ações e movimentos processados
ao longo do tempo evitando restringir-se ao exame de embates acadêmicos e epistemológicos”
(WORTMANN, 2001, p. 101).

Seguidamente, ainda nesta esfera, no que abarca as análises dos ditos (entrevistas) e
dos escritos (documentos), perpassados pelo operar conjuntamente às ferramentas
metodológicas temos: mediante a um acontecimento na História do Japão, mais precisamente
a Era Meiji, no qual foi assinalada por transformações com respaldo na ciência, trouxeram
implicações para os dias atuais e para com o Ensino de Ciências.

Considerações Finais ou Conclusão

Dentro desta articulação pressuponha-se um conjunto de práticas de fazer ciência que
não contemplam uma exclusiva instância – o método científico, mas também reverenciam os
saberes milenares da cultura oriental. E, por meio destas construções discursivas, percebe-se

1 Um dos temas centrais do filósofo. Definido pelo conjunto de enunciados e de condições de existência. Atrela-se “em
sua realidade material de coisa pronunciada ou escrita; inquietação diante dessa existência transitória destinada a se
apagar sem dúvida” (FOUCAULT, 2009, p.8).
2 Tem como escopo o elemento disciplinar e suas produções e efeitos no sujeito. A disciplina referida neste estudo
pode ser compreendida pelo conjunto de técnicas em prol da docilidade e utilidade. Opera por uma mecânica do
detalhe sobre o corpo dos sujeitos. O exercício do poder incide diretamente nas produções.
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o forte entrelaçamento entre culturas, salientadas por produções representativas, de
identidades, de significados. Deste modo, o Ensino de Ciências da Escola Oshiman, tem como
componente substancial o método científico, permeado por técnicas e procedimentos
instauradores de conhecimentos. No entanto, outros saberes vigoram dentro deste campo de
conhecimento – os de cunho cultural oriental. São aqueles que bebem da fonte da tradição, da
condução de valores, da arte japonesa.
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