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III
A EDUCAÇÃO PELOS ARTEFATOS

A maior parte dos estudantes começa a ocupar-se de ciência e de técnica,

brincando com aparelhos.

Werner Heisenberg

A imagem da natureza na física moderna, s/d.

3.1. Cultura Material e Artefatos Lúdicos

O conceito de cultura material não se encontra formalmente definido, sendo

que o seu significado deve ser buscado nos diversos usos que lhe são

atribuídos. Conforme Bucaille e Pesez (1989), os autores não propuseram

ainda uma acepção precisa para o termo, utilizando-o de forma implícita ou

em função das temáticas que abordam. Prova disso, é que Fernand Braudel, o

autor da primeira grande síntese sobre a história da cultura material, publicada

em 1967 e intitulada Civilização Material e Capitalismo, vincula essa noção a

um fenômeno de ordem histórica, o capitalismo.

O primeiro momento no estabelecimento da noção de cultura material ocorre

na segunda metade do século XIX. Nessa época, desenvolvem-se diversos

estudos sobre o homem e a sociedade, como a ciência da pré-história, a

paleontologia e a antropologia. Podemos considerar a expansão dessas áreas,

como um desdobramento das revoluções política e industrial ocorridas na

Europa, pouco tempo antes.
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Todo esse movimento foi responsável por uma ruptura epistemológica,

levando a uma progressiva formulação da idéia de cultura material.

Desenvolve-se uma metodologia de pesquisa baseada no estudo do objeto

material comum e não mais no objeto de arte excepcional, bem como nas

provas materiais concretas em detrimento de antigas referências milenares,

bíblicas ou dos filósofos gregos.

No final do século XIX, surge a sociologia, originalmente, como um projeto

teórico de estudo dos fenômenos sociais e culturais, incluídos os aspectos

materiais da civilização. Estes últimos são identificados com o campo das

infra-estruturas do materialismo histórico de Marx, concebido a partir dos

estudos da história e economia das sociedades.

Na primeira metade do século XX, a noção de cultura material torna-se

amadurecida, vinculando-se, sobretudo, às áreas de história e arqueologia. Os

estudos baseados em objetos, contribuem para a ampliação das fontes

históricas, não mais restritas ao documento escrito. No entanto, se este último

recurso limitava a pesquisa histórica aos acontecimentos excepcionais,

privando-nos do conhecimento do cotidiano, as formas materiais da cultura

não esgotam a cultura material de uma sociedade. Essa observação faz com

que se torne necessário especificar melhor o conceito com que estamos

lidando.

Bucaille e Pesez (1989) caracterizam a expressão cultura material, recorrendo

à análise separada dos dois termos que a compõem: cultura e material. Quanto

ao primeiro, encontra-se associado às noções de coletividade e repetição. A

cultura material não é o substrato material da cultura, mas implica na cultura
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majoritária ou coletiva da população. Opõe-se, portanto, à individualidade. De

modo complementar, não interessa o acontecimento episódico, mas o

tradicional e habitual, configurado nas condições técnicas, econômicas,

culturais e sociais.

O termo “material”, na expressão cultura material, corresponde a uma

interpretação marxista da cultura, pois utiliza os fenômenos infra-estruturais

como uma causalidade heurística dos fatos culturais. Os aspectos materiais da

cultura são mais explicativos dessa mesma cultura que os seus aspectos menos

materiais. Daí, um segundo sentido para o termo “material”: o apego aos

objetos concretos e o estudo das suas características, tais como dimensões,

forma, matéria, incluindo a suposição indireta dos seus modos de fabricação,

simultaneamente à sua procedência.

As articulações entre a cultura material e a história das técnicas são motivo de

polêmica entre os pesquisadores. No limite, podemos falar de duas atitudes

opostas. Os historiadores marxistas rejeitam a história das técnicas, por

considerarem que o desenvolvimento técnico não obedece a uma dinâmica

apenas interna, correspondendo a demandas que lhe são externas, provenientes

da economia. Conforme ressaltam Bucaille e Pesez (1989, p. 38):

Sabe-se agora que o invento só se materializa quando corresponde a uma

necessidade econômica ou social e quando encontra um terreno técnico

favorável.

A outra atitude, adotada por estudiosos como André Leroi-Gourhan (citado

por Pesez, 1993, pp. 189-192), consiste na redução da cultura material à

história das técnicas, o que se mostra desmedido, uma vez que as técnicas são
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apenas um dos componentes da cultura material relacionado ao trabalho

humano. Por outro lado, seria um equívoco marginalizar a história das

técnicas, separando-a da história da cultura material. Tal atitude enfraquece a

análise do fato técnico, que tende a ser privado do seu contexto econômico.

Também leva a uma análise histórica que confunde o progresso técnico e o

das civilizações.

Bucaille e Pesez (1989) defendem uma síntese entre ambas as perspectivas,

uma vez que, segundo eles, aos estudos originais de Marx e Engels, somara-se

uma quantidade enorme de materiais arqueológicos, que aqueles autores

desconheciam. Desse modo, a pré-história e a antropologia atribuíram um

papel mais causal à tecnologia do que os marxistas gostariam. Estes últimos

teriam tratado de modo um tanto quanto apressado os fenômenos técnicos e

considerado as supra-estruturas demasiadamente subsidiárias da cultura

material.

Orientados por essas reflexões preliminares acerca da noção de cultura

material, caminharemos para a proposta de uma educação científica que tem a

“materialidade” da sociedade industrial, como um dos instrumentos de

abordagem da tecnociência. Tal materialidade estará circunscrita ao objeto,

entendido como um “mediador social”. Conforme a análise sociológica de

Moles (1981, pp. 16-19):

O objeto, mediador funcional, torna-se melhor ainda, o verdadeiro

testemunho da existência de uma sociedade (industrial) na esfera pessoal.

(...) São eles testemunhos da existência industrial e tecnológica de outros

seres humanos, construtores ou fornecedores de supermercados,

planejadores visuais e operários longinquos e anônimos, cuja existência e
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situação exata no processo de fabricação é, ao contrário do artesão das

épocas pré-industriais, indeterminada (...) ou mesmo duvidosa.

Assim, a idéia de objetos a qual nos referimos comporta um contexto

histórico e social, efetivamente, o que nos interessa. O sentido de objectum,

ou a coisa existente fora de nós, é uma referência importante ao termo, mas

caracterizaremos o objeto, como um elemento do mundo fabricado pelo

homem da civilização industrial. Como tal, ele comporta uma série de

referências: é artificial, massificado, mercadoria.

Na sociedade capitalista, o objeto é uma mercadoria que visa seduzir e

alienar. Nesse contexto, ele é um importante elemento de análise da cultura

material, pois fecha o circuito da dominação econômica, por meio de uma

determinação ideológica. Foi essa, a abordagem marxista, conhecida como o

“fetichismo da mercadoria”. Para Marx (citado por Pesavento, 1997, p. 21), a

mercadoria tem o propósito de:

“(...) encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens,

apresentando-as como características materiais e propriedades sociais

inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação social

entre os trabalhos individuais como relação social existente à margem deles,

entre os produtos do seu próprio trabalho”.

Com a instauração do sistema de fábrica, o trabalhador perde o domínio sobre

o produto que fabrica. Transformado em mercadoria, o produto do trabalho já

não é reconhecido como tal, ao contrário, tem o poder de dissimular as

relações que alimentam o circuito da produção. Desse modo “enquanto as

coisas são animizadas e personificadas, o produtor se coisifica”
1
.

                                                          
1
 Gorender, J. na apresentadação de O Capital V.1 Tomo I de Karl Marx. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
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Sobretudo nos espaços urbanizados e, progressivamente, estendendo-se para

todo o planeta, o homem passa a travar uma relação com o ambiente e com as

outras pessoas, cada vez mais, por meio de objetos artificiais. O modelo de

pesquisa científica da natureza, mediante os instrumentos artificiais, expande-

se para o cotidiano das sociedades industrializadas, na forma da interação

social via produtos industrializados. Essa realidade acelera-se, à medida que

vai se constituindo um vazio em torno dos indivíduos, necessitando ser

preenchido, cada vez mais, por mercadorias. Numa referência à obra,

Sociologia da Vida Cotidiana, de Lefebvre, escreve Moles (1981, p. 11):

(...) como resultado da reificação tecnológica das relações sociais, esvaziada

de seu conteúdo humano, o homem sentirá a tendência a preencher este

vazio por uma revalorização dos elementos ditos “materiais” do seu

ambiente.

A esse modo marcadamente burguês de sociedade do final do século XIX, na

qual a posse do objeto é um correlato do domínio pessoal e imaginário sobre o

mundo, desenvolve-se uma atitude de consumo acelerado dos objetos. Os

princípios estéticos dominantes nessa sociedade passam a ser a cópia e o

simulacro, configurando uma civilização que “produz para consumir e cria

para produzir, em um ciclo cultural onde a noção fundamental é a da

aceleração” (Moles, 1994, pp. 20-21).

Enquanto a ciência moderna propôs a dominação da natureza, por meio de

instrumentos artificiais e  para o bem-estar do homem, a sociedade do

consumo acena aos seus membros com a promessa da “felicidade”, obtida

pela posse dos objetos. Para garantir o que se prometia, sem comprometer o

ideal de uma civilização baseada na racionalidade científica, foi necessário

dissimular os apelos subjetivos da mercadoria.
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Baudrillard (1997) refere-se ao caráter pseudofuncional dos objetos de

consumo. Há, segundo ele, uma profusão de objetos sem uso prático ou

definido, sem que tais características estejam claramente assumidas. Eles se

destinam, na realidade, à satisfação de atributos imaginários, relativos às

nossas necessidades de domínio e controle sobre o mundo. De acordo com

Baudrillard (1997, pp. 124-125):

A ninharia que serve para extirpar eletricamente os caroços das frutas ou o

novo acessório de aspirador para limpar a parte superior do armário, talvez

não sejam essencialmente muito práticos, o que satisfazem é a crença de que

para qualquer necessidade há um executivo possível no âmbito da máquina-

que qualquer problema prático (e mesmo psicológico) pode ser previsto e

resolvido antecipadamente por meio de um objeto técnico, racional,

adaptado, absolutamente adaptado- mas a quê? Tanto faz. O essencial é que

o mundo seja dado como “operado” por antecipação.

Pertencem a tal categoria de objetos, responsáveis pela vivência alegórica da

funcionalidade no interior da sociedade tecnocientífica, os chamados gadgets

(do inglês, “a mechanical contrivance or device”) ou, “dispositivos mecânicos

engenhosos destinados a satisfazer certas pequenas funções particulares da

vida diária” (Moles, 1994, p. 206). Embora esses objetos desempenhem uma

função, não deixam de possuir uma natureza artificiosa. Encantam pela sua

natureza técnica e por apresentarem atributos lúdicos, mas representam uma

doença da funcionalidade, sinalizando para a decomposição dos atos da vida

cotidiana em atividades excessivamente especializadas. Desse modo, cria-se a

necessidade de aquisição de diversos dispositivos de uso específico: o abridor

de garrafas, o descascador de legumes, o descaroçador de frutas etc.
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Uma das características básicas dos objetos industrializados é a separação que

se estabeleceu, relativamente à produção artesanal, entre o projeto e produção.

Para o artesão, o trabalho com os materiais era simultaneamente coordenado

pelos olhos e mãos. O desenvolvimento da manufatura originará o

aparecimento do desenho industrial caracterizado pela necessidade da

reprodução em grande escala de artefatos. Desse modo, surge o conceito de

design: projetar, colocar em prática um plano intencional. Azevedo (1994, p.

8) o associa ao “estilo da cópia”.

Vinculada à rotina de projeto dos artefatos, a industria criou e difundiu junto

aos consumidores a necessidade de objetos funcionais. A funcionalidade vem,

muitas vezes, associada à forma externa dos mesmos. De modo geral, a

estética da forma industrial reflete a simplicidade necessária à produção em

série. O seu paralelo científico é formalismo ou, a ênfase na forma, presentes

também nas explicações científicas, formuladas a partir de relações lógicas

concebidas como estruturas, e de estruturas expressas como formas: modelos

atômicos, espiral do DNA etc (Bronowski, 1998, p. 63-64).

No entanto, o funcionalismo entrará em conflito com um dos traços

constitutivos da sociedade do consumo: a afluência das mercadorias. A

dissolução do impasse consistirá em dotar o objeto das seguintes

características:

• Uma pseudofuncionalidade, típica do gadget, que dissimule, por meio da

função, os atributos imaginários da dominação, proporcionada pelo objeto

ao seu proprietário. Essa característica lúdica do objeto deve ser mantida,

pois é estimuladora do consumo;



59

• A extinção do objeto num período de tempo, mais ou menos previsto pelo

designer, determinando um ciclo de vida da mercadoria e sua reposição.

A pseudofuncionalidade dos gadgets proporciona ao seu usuário uma

vivência lúdica, que foi minorada pela sociedade capitalista em virtude da

ética protestante, conforme apontou Weber. De acordo com Huizinga (1996),

durante o século XIX, houve um declínio dos elementos lúdicos,

característicos das épocas anteriores. O desenvolvimento da ciência em

direção ao cálculo foi atenuando o caráter lúdico presente no manejo da

análise experimental à época do Renascimento. Ao homo ludens reprimido, a

mercadoria surge como uma alternativa. Conforme salienta Moles (1994, p.

172):

(...) Sob o disfarce de uma funcionalidade falsa, o homem vai “brincar com

a batedeira”, reencontrar os prazeres lúdicos da descoberta e de uma

dominação provisória e enquadrada das coisas que se movem. Considera o

motor elétrico de seu moedor de café um pequeno sucedâneo da descoberta

do Primeiro Motor de Kepler.   

O fundamento da educação científica, mediante os objetos industrializados, é

a perspectiva de dispensar a tais objetos um tratamento de artefato, sobretudo,

artefato lúdico.

O termo “artefato” é originário do latim “arte factus” e pode ser interpretado

como “um produto proveniente do trabalho mecânico”
2
. Barbosa (1995)

refere-se a artefato como “objeto feito com arte”. Os dois sentidos

comportam, na realidade, uma conexão histórica. A noção etimológica de

                                                          
2
 Conforme Dicionário Larousse Cultural da Lingua Portuguesa.
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“arte” tem sua raiz latina na “ars” romana e em seu equivalente grego mais

remoto “tékhnê”, identificado por Castoriadis (1997) como “fabricar”,

“produzir”, e também como “ferramenta”, “instrumento”.

Há ainda uma terceira acepção para “artefato” formulada por Bronowski

(1998, p. 92). Ela relaciona-se com a possibilidade de reconhecermos o

projeto de um instrumento atrelado à sua utilidade:

(...) artefatos são uma invenção que contém seu próprio projeto. Ao vê-los,

percebemos o seu uso e, em outro sentido, o processo de sua manufatura.

A concepção de Bronowski para artefato aproxima-se daquela que Kantinsky

(1976) atribuiu a “instrumento”: o arbítrio do projetista encontra-se presente.

O aspecto interessante dessa comparação é que, de acordo com Kantinsky, o

instrumento opõe-se à máquina, pois nesta, embora o arbítrio também esteja

presente, ele é menos acessível ao observador. De fato, o termo grego

“mekhanos” está relacionado com a noção de “ardiloso”, um dos

qualificativos de Ulisses, o idealizador do “cavalo de pau”, condenado pelos

Deuses a vagar pelo mundo.

A concepção de máquina como elemento de dissimulação ressurgirá na

discussão sobre o papel da técnica  no processo de industrialização. A

polêmica refere-se ao papel da máquina, não restrito apenas à dimensão

econômica. A sua introdução no sistema de fábrica teria obedecido “a

injunções políticas, de disciplina e despolitização dos trabalhadores”

(Pesavento, 1997, p. 20).
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A idéia do artefato, como elemento da educação científica, é promover a

decifração do sistema intencional de ações que marcam a produção de um

objeto industrial. O seu conteúdo é histórico, técnico e científico.

A caracterização lúdica do artefato diz respeito à atividade de simulação que

ele proporciona, referente à reconstrução de processos científicos e

tecnológicos. O termo latino ludere relaciona-se ao “simular” (Huizinga,

1996, p. 41). Nesse sentido, vale o paralelo entre as atividades científica e

artística, esboçado por Bronowski (1998, p. 40). Segundo ele, os cientistas,

assim como os artistas, estão se divertindo, sendo seus experimentos uma

forma de brincadeira:

Ao trabalhar, os dois estão brincando, imaginando e criando novas situações, o

que para eles é o que pode haver de mais divertido. Como será também para

nós, se pudermos recriar a sua experimentação.

A abordagem que achamos mais adequada para a ludicidade dos artefatos leva

em consideração a possibilidade de reverter tal propriedade, na

contextualização da funcionalidade dos objetos industrializados e das

condições históricas, técnicas e estéticas que a suportam. Sob esse ponto de

vista, tais objetos transformam-se em instrumentos pedagógicos, que dizem

não apenas de si mesmos, mas sobre a realidade tecnocientífica da sociedade

que os produziu. São exemplares da cultura material contemporânea.

Os artefatos, elementos pertencentes ao mundo artificial, colocados à nossa

disposição pela sociedade industrial, podem assumir o papel de instrumentos

de conhecimento. Tal percepção já fora anunciada por Bacon, em seu De

Dignitate et augmentis scientiarum de 1623 (citado por Abrantes, 1998, p.
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66). Nessa obra, ele condena a visão aristotélica, limitando o papel das artes à

imitação da natureza:

Isso provocou um precipitado desespero nas coisas humanas. Pelo contrário,

esse outro princípio deveria ter penetrado em profundidade nas mentes: as

coisas artificiais não diferem das naturais pela forma ou pela essência, mas

apenas pela causa eficiente (...) quando as coisas estão dispostas à obtenção de

um determinado efeito, pouco importa que este seja alcançado pelo homem ou

sem o homem.

Se, como quer Bacon, os artefatos em ação nos proporcionam um

conhecimento do mundo, também é verdade que a ação sobre os objetos

estrutura o nosso pensamento acerca do mundo. Tal é a perspectiva defendida

por Kamii e Devries (1985), sobre bases piagetianas. As atividades de

conhecimento físico, cuja fonte está na manipulação dos objetos pela criança

e na observação da reação que eles apresentam, auxiliam na coordenação da

experiência física com a lógico-matemática. Trata-se do exercício das

relações de causa e efeito pela criança. De acordo com Kamii e Devries

(1985, p. 28):

(...) o objetivo das atividades de conhecimento físico não é ensinar

conceitos, princípios ou explicações científicas. Antes, é fornecer

oportunidades para que a criança aja sobre os objetos e observe como os

objetos reagem - construir a base para a física e a química.

A elaboração de uma filosofia educacional inspiradora daquilo que hoje

poderíamos chamar de materiais didáticos é devida ao alemão Froebel. Em

1826, ele publicou A educação do homem, no qual expôs as suas idéias sobre

a educação das crianças. Froebel foi o criador do kindergarten, as instituições

de educação infantil denominadas, metaforicamente, de jardim das crianças,
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em alusão a uma proposta educacional, em que a natureza desempenha um

símbolo de unidade do desenvolvimento (Kishimoto, 1998). Froebel propôs o

uso de jogos infantis, que ele denominou dons. Trata-se de materiais diversos,

entre eles, bolas, cubos, varinhas, anéis etc. Tais objetos proporcionam uma

série de atividades, envolvendo experiências com movimento, força,

montagens arquitetônicas e as ocupações  de tecer, cortar, trançar,

“acentuando os elementos educativos implícitos nas práticas industriais do

homem” (Kishimoto, 1998, p. 66).

A produção de brinquedos infantis surge em oficinas não especializadas,

como um produto secundário do trabalho de entalhadores, marceneiros etc.

Por volta do início do século XX, já se encontra instalada uma industria

especializada, fazendo uso das técnicas de produção em massa e de diversos

materiais que não apenas a madeira. Os brinquedos industrializados podem

ser classificados, grosso modo, em duas categorias: aqueles que funcionam

como uma versão em miniatura do mundo adulto e os que permitem

atividades de montagem. Nessa última categoria, estão aqueles inspirados no

trabalho de Froebel.

A industria do brinquedo também cumpre uma trajetória que se orienta para o

objetivo da afluência de mercadorias, característico da sociedade de consumo.

O seu desenvolvimento não ocorre sem produzir algum tipo de perda de

controle sobre a mercadoria, por parte do consumidor. Em 1928, Walter

Benjamin (1984, p. 68) já escrevia:

Uma emancipação do brinquedo começa a se impor; quanto mais a

industrialização avança, mais decididamente o brinquedo subtrai-se ao controle
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da família, tornando-se cada vez mais estranho não só às crianças, mas também

aos pais.

Atualmente, o brinquedo foi dotado de diversas funções sociais, às quais não

deixam de apresentar algum tipo de vínculo com o problema da alienação pela

mercadoria. Oliveira (1989, pp. 65-66) fala da situação de deslocamento das

pessoas em relação ao cotidiano tecnológico, que o brinquedo pretende

dissimular:

Quando um pai (...) presenteia seus filhos com brinquedos eletrônicos para

que, assim, eles possam exercer sua criatividade, ajustando-a aos novos

tempos da informática, acaba reforçando essa ilusão. O brinquedo eletrônico

é produto simplificado dessa nova tecnologia. Transmite a seus possuidores

a ilusão de domínio das criações mais avançadas (...). Tanto pais quanto

filhos permanecem, de fato, desconhecendo os fundamentos da informática,

mas têm a ilusão de viver plenamente adaptados a ela pelo consumo

“criativo” de produtos modernos.

3.2. Estratégias da educação científica por meio dos artefatos

Os objetivos do trabalho com os artefatos, no contexto da educação científica

que preconizamos, expressam-se na abordagem da ciência e tecnologia por

meio dos objetos industrializados como elementos representativos da cultura

material da sociedade tecnocientífica, assim como na estratégia do trabalho

didático que será desenvolvido com tais objetos.

A utilização de objetos industrializados de fácil acesso e com baixo custo

também constitui uma das prerrogativas deste trabalho. Sem a intenção de

enumerá-los, mas com o propósito de ilustrar a natureza desses materiais,
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apresentamos alguns exemplos. Eles podem ser ferramentas e aparelhos

domésticos: abridores de lata, saca-rolhas, pregadores, interruptores elétricos

etc; instrumentos de oficinas: chave de fenda, martelo, ferragens etc; materiais

de escritório: furador, grampeador, tesoura; materiais diversos: elástico,

palitos, papel, barbante, carretéis, arame, frascos etc; aparelhos elétricos,

mecânicos, eletrônicos e brinquedos.

A respeito da estratégia didática do trabalho, ela encontra-se articulada ao

propósito fundamental que atribuímos à educação científica, já discutido neste

texto. Trata-se de conceber a educação do homem para o exercício da

cidadania na sociedade tecnocientífica. Nesse sentido, os objetos

industrializados não são abordados, com uma insistência, apenas, na

exploração de conteúdos científicos e tecnológicos. De fato, existem

disponíveis, algumas propostas de ensino, que desenvolvem essa perspectiva.

Ao nos referimos a elas, falaremos que abordam os artefatos como produtos

naturais (Fraga, 1997, p. 25-26). Nessa perspectiva, a ênfase na exploração do

objeto consiste em evidenciar, não as suas relações estruturais, mas aquelas de

causa e efeito, relacionando a explicação científica e o funcionamento técnico

do artefato. Trata-se de uma estratégia baseada na ciência aplicada.

De outro modo, podemos trabalhar com a construção de artefatos. Nesse caso,

os objetos poderão desempenhar a função de elementos de construção, sendo

que a proposta de trabalho compreende a elaboração de uma estrutura

funcional, a partir da articulação desses objetos na construção do artefato. A

partir dessa abordagem, o artefato final será considerado um produto artificial

(Fraga, 1997, p. 26-30).
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A proposta de abordagem do artefato como produto artificial permite um

maior tratamento da criatividade técnica e científica, uma vez que ela propõe

uma situação-problema, possibilitando o recurso a analogias funcionais e

estabelecendo comparações entre estruturas conhecidas e aquelas que se

pretendem produzir. Nesse sentido, a abordagem do artefato como produto

natural representará um importante subsídio para o processo de construção do

repertório das soluções tecnológicas. Ao mesmo tempo, possibilitará o

contato do aluno com a concepção do projeto que caracteriza o design dos

artefatos industrializados.

Aliada a essas duas perspectivas de abordagem dos artefatos, que privilegiam

as relações de forma e função, proporemos uma análise dos elementos

relacionados ao processo de produção industrial dos objetos. De acordo com

Bronowski (1998, p. 60), as possibilidades de produção do objeto industrial

estão circunscritas a três elementos: os processos e ferramentas empregados

na produção (P), os materiais disponíveis para a execução (M) e o uso que se

pretende atribuir ao objeto (F). Tais referências constituirão os vértices de um

triângulo, que será denominado Triângulo de Bronowski. Seu interior define

as características do objeto industrial.

         Triângulo de Bronowski

Tomemos o Triângulo de Bronowski com uma finalidade inversa à análise do

objeto industrial acabado, ou seja, simular uma utilização alternativa para os
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objetos, a partir das suas características de industrialização. Do ponto de vista

didático, esta pode ser uma oportunidade para colocar em evidência as

soluções tecnológicas e científicas da produção industrial. Como exemplo,

realizemos a classificação de um conjunto de objetos, tendo como referência

os seguintes aspectos:

• A determinação de uma possível função dos objetos na construção de um

artefato, tendo em consideração a composição material dos objetos e as

propriedades que esta lhes atribui;

• A participação dos objetos como elementos estruturais de um artefato,

tendo em vista o formato e o uso convencional dos objetos;

• A utilização dos objetos como ferramentas para a montagem de um

artefato.

A tabela a seguir representa uma possível classificação do conjunto de objetos

nela mencionados:

 Elementos de Junção Armazenadores de
Energia

Elementos Estruturais Ferramentas

Barbante

Presilha de metal

Arame maleável

Rolha de cortiça

Pregador de roupa

Elástico

Cola

Grampo metálico

Arame maleável

Pregador de roupa

Elástico

Bexiga

Bolinha de gude

Palito de madeira

Espeto de madeira

Arame rígido

Rolha de cortiça

Canudinho plástico

Pregador de roupa

Carretel de linha

Bolinha de gude

Grampeador

Tesoura

Furador

Estilete

Tabela de classificação de objetos para elaboração de artefatos, segundo critérios

baseados no Triângulo de Bronowski


