
68

Conforme podemos observar, essa proposta enfatiza a análise das

características constitutivas dos objetos  ao mesmo tempo que propõe a

simulação de novos usos para os mesmos, diferentes daqueles convencionais.

Os elementos que transcendem os aspectos formais, como a natureza dos

materiais, a experimentação tátil, as percepções cromáticas etc., elevarão o

patamar da análise e a possibilidade de nos apossarmos do significado cultural

dos objetos. Munari (1998, p. 312) faz uma citação interessante a este

respeito:

Em geral, a mesma coisa pode ser examinada sob muitos aspectos, e às vezes

os pontos de vista menos óbvios vêm a relevar-se os mais úteis. Vale sempre a

pena, quando se compreende uma coisa naquilo que ela é, aprofundar seu

exame para ver o que poderia ser.

3.3. Abordagens dos artefatos: exemplos

Começaremos a exemplificar nossas idéias acerca do uso dos artefatos na

educação científica com uma atividade didática que desenvolvemos com

alunos da segunda série do antigo curso técnico integrado3. O objeto utilizado

como artefato foi um mecanismo interno de corda e engrenagens retirado de

um brinquedo popular.

Mecanismo de corda

de brinquedo

                                                          
3 Trata-se de nossos alunos da segunda série do antigo curso técnico integrado (médio + técnico) na área de
eletrônica, oferecido pela Escola Técnica Federal de São Paulo (atual Centro Federal de Educação
Tecnológica de São Paulo). A atividade foi realizada no ano de 1998, durante a aula semanal de física. O tema
abordado era o movimento circular.
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A proposta solicitada aos alunos foi que observassem e manipulassem o

mecanismo, registrando, em um desenho, a disposição interna das

engrenagens e a transmissão do movimento entre elas. Depois, deveriam

identificar transmissões constituídas por pares de engrenagens que

conservavam a velocidade angular, assim como outros que não o faziam. A

seguir, apresentamos um dos esboços realizado pelos alunos:

Esboço do mecanismo de corda

elaborado pelos alunos4.

Trata-se de uma abordagem didática do artefato considerado como produto

natural. Embora as relações de causa e efeito possam ser facilmente

identificadas, a concepção da estrutura e a organização das partes não são

inteiramente redutíveis à causalidade física. Nesse sentido, o mecanismo de

cordas e engrenagens é produto de uma solução que remete a uma

intencionalidade do projeto, a ser decodificada pelo usuário.

Norman (1998), ao analisar o design dos objetos de uso cotidiano e os

elementos que intermediam a relação dos usuários com os mesmos, classifica

                                                          
4 Os alunos que elaboraram o esboço foram: Eduardo Rezende de Souza, Leandro Takata Kurihara, Marcos
Alexandre Asato e Raphael Mascaro Brazão Vieira.
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a interação objeto/usuário segundo quatro tipos de condicionantes ou

restrições5: físicas, culturais, semânticas e lógicas.

As condicionantes físicas são mais evidentes, visto que elas estão

determinadas pelas propriedades materiais do objeto e sua organização. As

demais exigem uma interpretação mais acurada do usuário. As semânticas e

lógicas referem-se a operações mentais sobre o objeto, procurando atribuir a

ele significados, assim como elaborar um mapa mental do seu funcionamento.

Finalmente, as condicionantes culturais dizem respeito às convenções que não

se limitam exclusivamente aos aspectos semânticos ou físicos.

A nosso ver, esse conjunto de condicionantes apontados por Norman não tem

sido devidamente valorizado na concepção e abordagem de materiais

didáticos para o ensino de ciências. De modo geral, procuram-se ressaltar os

aspectos físicos e lógicos desses materiais, na mais pura acepção do

“experimento matematizado” de Galileu. Não que os condicionantes dos

objetos, anteriormente discutidos, apresentem total independência entre eles.

Mas vemos na concepção dos objetos de uso cotidiano, como materiais

didáticos de “segunda ordem” para o ensino de ciências, uma atitude

epistemológica que procura alijar a ciência do seu contexto histórico-social,

dificultando a sua apropriação e significação cultural.

Os brinquedos contemporâneos, como objetos industrializados concebidos

segundo um design que reproduz diversas soluções tecnológicas, servem

como materiais interessantes para a educação científica nos mais diversos

níveis de escolaridade. A despeito do seu caráter simbólico, o brinquedo não

                                                          
5 O autor utiliza o termo inglês “constraints”.
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deixa de ser um objeto funcional. De acordo com Brougère (1995, p. 11), o

brinquedo é um “objeto extremo”, visto que a sua  “dimensão funcional vem,

justamente, se fundir com seu valor simbólico, com sua significação enquanto

imagem”.

Para os nossos propósitos, não é apropriado mantermos o termo “brinquedo”,

uma vez que ele passa a ser abordado como artefato. No entanto, preservemos

o espírito lúdico do jogo. Nesse sentido, nos sintonizamos com a estratégia

metodológica de Ramos e Ferreira (1998, p. 131):

Propomos o uso de experimentos, brinquedos e jogos da forma mais ampla e

lúdica possível (...). Entretanto, numa perspectiva didática não podemos nos

restringir ao brincar desinteressado, mas realçar neste a intenção

pedagógica.

O mecanismo de corda e engrenagens retirado de um brinquedo simula a

funcionalidade de uma enorme variedade de dispositivos presentes em nossa

vida cotidiana. Tal simulação coloca em evidência a funcionalidade como uma

dimensão estética dos diversos objetos industrializados. É nesse sentido que

nos interessa a dimensão simbólica dos brinquedos ou de qualquer objeto que

seja alçado do seu contexto de uso para ser abordado com artefato lúdico.

No apêndice 01, apresentamos o recorte de uma lição do material elaborado

pelo GREF- Grupo de Reestruturação do Ensino de Física, do Instituto de

Física da Universidade de São Paulo. No estudo de máquinas simples, são

apresentados diversos exemplos, convidando o aluno a explorar mecanismos

do dia-a-dia como ferramentas e o mecanismo de transmissão de movimento
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em uma bicicleta. A abordagem desses objetos ocorre mediante a concepção

dos mesmos como produto natural.

Os nossos exemplos de objetos abordados como produtos artificiais serão as

atividades do programa de ciências desenvolvidas com alunos da quarta-série

do ensino fundamental6.

O trabalho consistiu na pesquisa teórica sobre máquinas simples e na

elaboração livre de artefatos que empregassem os princípios dessas máquinas.

A seguir, reproduzimos dois desses artefatos, elaborados pelos alunos:

Júlio e o seu elevador

                                                          
6 As atividades foram desenvolvidas com os alunos do Colégio Giordano Bruno, durante o ano de 2000. A
responsável pelo trabalho foi a professora Renata  Rodrigues Soares.
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Cesar e seu ventilador. No detalhe, o mecanismo de acionamento.

Realizamos entrevistas com os alunos, nas quais eles nos apresentaram os seus

artefatos e expuseram o seu processo de construção:

Júlio (10 anos, autor do elevador): Isso aqui é um elevador funcionando à

base de polia. É como se fosse uma... é uma roldana que faz, é... que seja

mais fácil levantar os objetos. Aqui, quando você puxa a cordinha, levanta

a caixinha de palito de fósforo. É como se isso aqui fosse o elevador. Aqui

tá...é o prédio [apontando as garrafas] e aqui é o elevador [apontando para a

caixinha de fósforos suspensa]. Aqui em cima tem o motor  [apontando para

o rolo de tinta]. Ele envia uma onda de eletricidade e aqui tem o peso que

faz com que o elevador suba [puxando a corda]. Dependendo da pressão do

choque que ele dá, o elevador vai para baixo e para cima.

Gostaríamos de chamar a atenção, particularmente, para a analogia que o

aluno construiu entre o rolo de tinta e a polia. Quando o interrogamos sobre o

processo de elaboração do seu artefato, Júlio seguiu relatando:

Eu não tinha pensado muito bem no que fazer em casa. Aí, eu peguei

qualquer coisa que tinha lá. Tudo que parecia que eu... que seria bom para
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mim fazer. Eu peguei caixinha de fósforo. Peguei garrafa. Peguei rolinho.

Aí, eu tava montando tudo. Aí, quando eu percebi que isso aqui era uma

polia, aí, eu decidi usar para o elevador.

No caso do “ventilador” feito pelo aluno César, ele expõe a sua construção e

funcionamento:

César (11 anos, autor do ventilador): Isto aqui é o ventilador, né. Eu quis

fazer ele porque no dia tava muito quente e o ventilador não estava

funcionando. Eu quis fazer, né... aí deu vontade de fazer.

Eu fiz com rolo de papel higiênico que eu coloquei com fita amarela. Aqui

eu fiz uma... tipo base, com arame e aqui eu fiz formato [apontando para a

hélice do ventilador]. Isso aqui é um palito para girar o elástico e gira aqui.

Funciona na base da alavanca. É só girar aqui...alavanca [girando o

palito].

Em ambos os casos, os alunos articularam significativamente os conceitos de

polia e alavanca aos seus artefatos. No caso do aluno César, foi bastante

engenhoso o mecanismo do seu ventilador, que é acionado, primeiramente,

torcendo-se o elástico, por meio da alavanca (o palito) e mantendo a hélice

presa e, posteriormente, prendendo o palito numa reentrância do tubo de papel

e soltando-se a hélice.

Consideramos que esses dois exemplos ilustram a abordagem de artefatos

como produtos artificiais. Ao mesmo tempo que articulavam conceitos

científicos, os alunos exercitaram a criatividade técnica, imaginando a

estrutura dos seus artefatos, realizando a pesquisa de objetos e estabelecendo

analogias entre as formas, funções e materiais dos objetos encontrados e o

papel que eles viriam a desempenhar nos seus artefatos.
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Tanto a proposta do learning by doing, aprender fazendo, de Dewey (Rugiu,

1998) como o papel da experiência na educação para a emancipação de

Adorno (Maar, 1994) foram associados ao apreço que esses autores

mantiveram pelo trabalho artesanal. Se a ciência, conforme vimos, inspirou-se

na atividade do artesão, e a industria, por meio da tecnociência, instaurou uma

alienação pela mercadoria, a educação poderá contribuir para que possamos

decifrar as engrenagens da grande máquina tecnocientífica.

3.4. O desvirtuamento do lúdico na divulgação científica

A referência a uma educação científica lúdica faz parte de diversas propostas

didáticas dos dias atuais que procuram reagir aos excessos do ensino científico

tradicional e o seu fracasso. Baseiam-se no reconhecimento da dimensão

prazerosa do conhecimento e dos aspectos lúdicos que impregnam a vida

social. Nesse sentido, escreve Maffesoli (1998, p. 120):

(...) ao lado de elementos lógicos, racionais, utilitários, todas as relações

sociais põem em jogo aspectos lúdicos, oníricos, afetuais.

No entanto, conforme salienta Huizinga (1996, p. 234), a fim de mantermos

vigorosa a força criadora de uma cultura, “é necessário que este elemento

lúdico seja puro (...). É preciso que ele não seja uma máscara, servindo para

esconder objetivos políticos por  trás da ilusão de formas lúdicas autênticas”.

Nesse sentido, é necessário esboçarmos a crítica de algumas estratégias

lúdicas da educação científica.   

Os iluministas do século XVIII foram hábeis, na manipulação de

instrumentos, em audiências públicas, e na exploração de seus efeitos
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mirabolantes, numa estratégia de popularização da ciência, com inspiração nos

ritos mágicos. Embora a manipulação instrumental da natureza esteja

associada ao desenvolvimento científico, ela foi antecedida por uma tradição

de pesquisa da magia natural. Mesmo antes que as “coisas artificiais” fossem

utilizadas, como “instrumentos filosóficos”, para o estudo da natureza

(Hankins e Silverman, 1999, pp. 3-5), elas fizeram parte da tradição da magia

natural, com a finalidade de produzir efeitos extraordinários. O telescópio, o

barômetro, o microscópio e a bomba de ar são alguns exemplos de

instrumentos que foram inspirados em outros similares de uso dos mágicos

naturais. Tais aparelhos não substituíram, repentinamente, o imaginário

associado aos seus usos anteriores. Desse modo, é natural que os iluministas

tivessem tanto sucesso em suas apresentações divertidas, sobretudo numa

época em que a ciência se torna o passatempo de uma nobreza entediada, que

valorizava as coisas do espírito em detrimento do trabalho (Espindola, 1998).

A magia natural nunca foi totalmente superada e, de algum modo, os seus

temas persistem no entretenimento, na tecnologia e nas ciências naturais dos

dias atuais. Portanto, não se trata de negar essa contingência histórica da

ciência, mas questionar o seu uso em prol de uma mitificação tecnológica.

A museologia científica contemporânea, baseada num estilo pragmático,

instrumental e espetacular de colocar o público em contato com a ciência, não

deixa de ser um divertimento, no sentido de di-vertir, vertere, ou desviar a

atenção. Nesse sentido, parece fazer um uso questionável da característica

“mágica” dos instrumentos científicos, sobretudo, porque não se propõe a

complementá-la com qualquer outra reflexão sobre a natureza  histórica,

política, social e ideológica da ciência.
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Crianças se divertindo no

Stepping Stones Museum for

Children (Estados Unidos)

Janeira (1995) classifica essa estratégia de divulgação científica como uma

pedagogia demagógica e de manipulação cultural. Sob essa ótica,

diferentemente de estarem empenhados numa estratégia de educação da razão

emancipatória, o circuito dos museus de ciências funcionaria como agente da

Industria Cultural, promovendo um tipo de semicultura7 científica.

Enquanto o circuito do entretenimento é enaltecido por suas “soluções

didáticas prazerosas”, a educação formal recebe críticas, ao fracassar na

sedução dos alunos ao conhecimento.

Diante desse panorama, consideramos que a inserção do lúdico na escola

pressupõe, ainda, um grande trabalho dos pesquisadores e educadores, de

modo a compatibilizar o interesse pela ciência com uma educação da razão

emancipatória.

                                                          
7 O termo semicultura foi utilizado por Adorno para referir-se a um processo incompleto de formação, em que
o momento emancipador não se encontra presente. Serve, portanto, ao processo de dominação. Cf. Bruno
Pucci (1995, p. 32), em citação a um texto de Wolfgang Leo Maar: “Lukács, Adorno e o Problema da
Formação” (1992).

F
ot

o 
de

 R
o

se
li

 A
lv

es


