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RREESSUUMMOO

A fusão de conhecimentos tecnológicos e científicos na produção dos objetos

industrializados compõe o cenário da cultura material  contemporânea.

Este trabalho propõe abordar os objetos industrializados como instrumentos

pedagógicos da educação científica, colocando em evidência as relações entre

conhecimento, inventividade, concepções estéticas e o imaginário científico e

tecnológico da sociedade contemporânea.

A estratégia de exploração dos objetos industrializados como artefatos lúdicos

ocorre mediante a manipulação dos mesmos, de modo a evidenciar suas

propriedades formais, promovendo uma modificação didática da sua

funcionalidade original, concebida no design, ou construindo novos artefatos

com os materiais disponíveis no cotidiano circundante.

Essa estratégia pressupõe a educação científica como prática pedagógica

voltada à formação do cidadão com participação ativa na sociedade,

superando a condição de consumidores passivos de mercadorias.

Como subsídio à pratica que propomos, fazemos uma análise da concepção

mecanicista da natureza, apontada como um dos principais elementos

constitutivos da atual sociedade tecnocientífica.



AABBSSTTRRAACCTT

The fusion of technological and scientific knowledge in the production of

industrialized objects compose the setting of the contemporary material

culture.

The proposal of this work is to tackle the industrialized objects as pedagogical

instruments of scientific education, emphasizing the relations amongst

knowledge, inventiveness, aesthetics conceptions and the scientific and

technological imaginary of contemporary society.

The strategy of exploration of the industrialized objects as playful artifacts

happens in view of the manipulation of these objetcs, emphasizing their

formal characteristics, promoting a didactic modification of their original

function, conceived in design, or building new artifacts with the available

material in daily life.

This strategy assumes the scientific education as a pedagogical practice

directed to the formation of a citizen with active participation in society,

overcoming the condition of passive consumers of goods.

As a subsidy to the proposed practice, we do an analysis of the mechanical

philosophy of nature, considered as one the main elements of the

technological and scientific society.
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