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1 APRESENTAÇÃO 
 

Este material foi elaborado conjuntamente com a dissertação de mestrado 

profissional em ensino de física do IF-UFRGS intitulada Teias de Aprendizagem: Uma proposta 

de ensino baseada na perspectiva de Ivan Illich. O texto que segue é uma sugestão ao 

professor de ciências da natureza que pretende organizar atividades de ensino utilizando a 

metodologia de projetos. Primando por pedagogias menos diretivas no ensino de ciências, 

objetivamos uma maior autonomia e liberdade por parte dos aprendizes. Nosso referencial 

teórico está apoiado nas ideias do polímata austríaco Ivan Illich.  

Num primeiro momento, discorreremos sobre os fundamentos da metodologia dos 

projetos a partir de uma revisão da literatura sobre esta atividade no ensino brasileiro. 

Traremos à tona também um conceito ao qual creditamos muita importância no 

desenvolvimento de um projeto: as caixas-pretas. Logo após, estarão postas algumas ideias 

do utópico Ivan Illich sobre educação e a sua proposta de metodologia para a educação: as 

teias de aprendizagem. Na sequência descreveremos nossa sugestão de ação como projeto, 

a qual denominamos Intervenção Desescolarizada. Para finalizar, apresentaremos exemplos 

de projetos desenvolvidos por alunos que participaram de uma aplicação da intervenção como 

a proposta aqui. 
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2 PROJETOS PEDAGÓGICOS 
 

Um projeto pedagógico deve propiciar aos participantes condições para que 

resolvam os seus problemas de forma autônoma e cooperativa. Dessa forma, o aluno assumirá 

um maior protagonismo no processo da sua aprendizagem, colocando-se no centro da 

apropriação do seu conhecimento. O professor deverá atuar no papel de orientador ou 

mediador da aprendizagem ao delinear etapas flexíveis para que o projeto ocorra. Etapas que 

exijam do participante criatividade e investigação na busca de soluções para uma situação 

problematizadora. Para isso, o contexto das ciências da natureza, o professor deverá ter um 

olhar mais crítico tanto para as questões científico-tecnológicas que envolvem sua área quanto 

para a organização curricular estabelecida. Além disso, nós, professores, devemos superar o 

obstáculo que é a nossa formação inicial que, em geral, foi caracterizada por uma visão 

fragmentada do conhecimento e desvinculada dos problemas da realidade. 

Por meio da análise dos aspectos teóricos que fundamentam a elaboração de um 

trabalho interdisciplinar por projetos, Batista, Lavaqui e Salvi (2008) explicitam os seguintes: 

projetos possibilitam o desenvolvimento de um trabalho coletivo, sendo movimentos únicos. 

Requerem a presença de uma situação-problema e permitem o desenvolvimento de uma ação 

educativa que se processa considerando situações de complexidade e incerteza. 

Um exemplo de projeto muito difundido no Brasil, particularmente no contexto de 

educação científica, são as Feiras de Ciências. Segundo Barcelos, Jacobucci e Jacobucci 

(2010), na década de 80 as feiras eram oportunidade única para os alunos desempenharem a 

função de sujeito-falante, ainda que de forma simples e reprodutivista. A partir da década de 

90 outras áreas foram se inserindo nas feiras de ciências, mostrando todo o seu potencial 

interdisciplinar e integrador. As Feiras de Ciências constituem lugar propício para um trabalho 

baseado na pedagogia de projetos visto que envolvem criatividade e investigação na busca de 

soluções para uma situação problematizadora. 

A tradição que orienta a seleção de conteúdos escolares para as disciplinas adota o 

paradigma da simplificação da ciência referida, o que, por si só, legitimaria o valor científico do 

conteúdo, sendo limitado apenas pela sua profundidade (NEHRING et al., 2002). Porém, a 

simplificação científica dificilmente leva ao envolvimento dos alunos de forma significativa. 

Diversas pesquisas a respeito de concepções alternativas de alunos sobre problemáticas 

relacionadas ao mundo científico, apontam para o resultado surpreendente (ou nem tanto) de 

que os alunos não utilizam o conhecimento científico professado em sala de aula para construir 

suas soluções a estas problemáticas. Este conhecimento escolarizado seria utilizado pelos 

alunos estritamente para cumprir com as burocracias da escola. A metodologia de projetos 

poderia servir como um espécie de ponte entre os conteúdos tradicionais e a vida real. Maria 

Nehring et al. (2002) concordam que o currículo não deveria ser composto somente de 

projetos, contando também com uma fração disciplinar. Mas a parte disciplinar do currículo do 

ensino de ciências deveria, segundo a autora, estar voltada à modelização de 

fenômenos/situações reais, mesmo que restrito a uma única disciplina. A realização de 
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projetos atuaria como síntese e aplicação do conhecimento científico trabalhado 

disciplinarmente. 

Uma temática importante que pode aparecer no desenvolvimento de uma ação 

guiada pela metodologia de projetos é a quebra de pré-requisitos. A escola tradicionalmente 

trabalha com uma sequência pré-definida a qual, supostamente, deve-se seguir com pena de 

não se atingir devidamente a apropriação do conhecimento. Contudo, na prática, o que vemos 

são alunos com diversas lacunas na questão de conteúdos aos quais deveriam ter domínio 

para seguir a sequência de conteúdos definida pelos profissionais de ensino responsáveis. Tal 

problema escolar configura-se num grande obstáculo no aprendizado das pessoas e é fruto, 

como defende Ivan Illich, da própria natureza mercantilista e fragmentadora da escola. 

Semelhantemente, essa espécie de problema se apresentará no decorrer do desenvolvimento 

de um projeto. Até, talvez, tais problemas aparecerão de forma mais frequente e contundente 

dentro da dessa metodologia, frente a sua peculiaridade contextual e interdisciplinar. Contudo, 

dependendo da forma com que ele for abordado dentro do projeto poderá se transformar em 

um aspecto positivo. Então, qual seria a forma ideal para lidar com tais obstáculos? 

 

 

2.1 AS CAIXAS-PRETAS 
 

 Cátia Maria Nehring et al. (2002) propõem a construção de ilhas de racionalidade – 

conceito de Gerard Fourez (1994) – com intuito de transpor o tímido engajamento dos alunos 

junto a seu processo de aprendizagem, para o qual estes não veem muito significado. Numa 

crítica aos exemplares kunhianos utilizados em sala de aula, os autores colocam que estes, 

em geral, não são vistos pelos alunos como problemas a serem resolvidos, já que os 

problemas escolares propostos tratam–se de conteúdos com uma solução acessível a seu 

nível escolar. Segundo os mesmos autores, o currículo não têm significância para os alunos e 

os tornam altamente dependentes dos professores. Por fim, os educandos não entendem que 

os conteúdos a que são confrontados são resultado de um processo que tem como objetivo a 

busca de respostas a problemas.  

A saber, Fourez (1994) denomina Ilha interdisciplinar de racionalidade uma 

modelização adequada em vias de uma compreensão de uma situação específica e que 

possibilite ao indivíduo participante deste tipo de intervenção o poder de ação diante desta 

situação. Seriam utilizados conhecimentos de diversas disciplinas e também dos saberes do 

cotidiano para a construção da ilha.  Neste processo, naturalmente aparecerão questões 

específicas ligadas a determinada área de conhecimento. A estas questões dá-se o nome de 

caixas-pretas, as quais poderão ou não serem abertas, ou seja, poderão ser respondidas ou 

não. Para a abertura de uma caixa-preta se faz necessário a obtenção de modelos1 que deem 

                                            
1 A palavra “modelos” se refere aqui à concepção de Mário Bunge. Illich utiliza a mesma 
palavra para se referir tanto às pessoas que possuem certa habilidade e que servem de 
exemplo para o aprendizado de outrem quanto às coisas que servem como objetos de 
aprendizagem. 
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conta de resolver ou explicar a pergunta. A eficiência e o valor de uma ilha estariam ligadas a 

sua capacidade em oferecer representações – ou modelos – que contribuam para a solução 

de um problema em particular. Certas vezes, poderá ser necessário a busca de ajuda de 

especialistas para se conseguir abrir uma caixa-preta. 

As etapas sugeridas por Nehring et al. (2002) para a efetivação de um projeto que 

contornaria os obstáculos curriculares, aos moldes das ilhas de racionalidade, seriam: (1) 

problematização; (2) mapeamento dos fatores envolvidos: atores, técnicas, tensões, caixas-

pretas, especialistas, etc.; (3) consulta aos especialistas; (4) confronto entre a própria 

experiência e as situações concretas.; (5) abertura aprofundada de algumas caixas-pretas; (6) 

síntese geral da ilha produzida; (7) abrir algumas caixas-pretas sem a ajuda de especialistas; 

(8) síntese da ilha de racionalidade produzida. 

A ilha de racionalidade tem muito em comum com as teias de aprendizagem. De 

maneira muito madura, Nehring et al. (2002) tratam com tranquilidade a questão dos pré-

requisitos para a abordagem de determinado tema, tanto no que se refere aos aprendizes 

como para os educadores: as caixas-pretas não precisam todas, necessariamente, serem 

abertas. Aquelas que precisarem serem abertas, poderão ser por parte dos alunos, por 

professores ou ainda por um especialista. Além disso tudo, assim como em nosso ideal de 

intervenção desescolarizada, os autores preocupam-se com o entendimento da ciência de 

forma não ingênua, salientando seu caráter provisório através de modelos limitados. O 

conceito de caixa-preta merece destaque e servirá de referência para a construção de uma 

teia de aprendizagem. 
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3 TEIAS DE APRENDIZAGEM 
 

Para Ivan Illich, a escola, em geral, na maior parte do tempo, faz o contrário do que 

a pedagogia de ensino por projetos objetiva. Segundo o autor, o sistema de ensino “empacota” 

o conhecimento, o que podemos chamar fragmentação curricular, e o disponibiliza em etapas 

pré-determinadas por uma hierarquia a qual se justifica com a questão dos pré-requisitos. 

Desta forma, a instituição escolar fomenta aquilo que Illich denomina de corrida por títulos. O 

ser escolar corre atrás de titulação afim de que estas lhe permitam credenciais para a busca 

de outros títulos. Fortalecer este paradigma é trabalho daquilo que Ivan denomina currículo 

oculto. Ele é incumbido de instalar no ser escolar a ideia de que somente aquele conhecimento 

que é institucionalizado – bem como qualquer outro produto institucional – é que terá real valor.  

Em face do que foi posto, Ivan defende que a solução para a educação seja um 

processo de desescolarização. Admite que os problemas escolares com os quais os 

profissionais da educação estão constantemente confrontando-se são intrínsecos da própria 

instituição escolar e, portanto, não será efetiva a luta contra eles a não ser que a escola seja 

desinstalada da sociedade. Com essa visão dura, um pouco ingênua (no bom sentido da 

palavra) e ao mesmo tempo utópica, o autor nos mostra um horizonte de possibilidades de 

alguém que vê a escola de fora, diferenciado daquele que a maioria dos pedagogos costuma 

oferecer. Nessa perspectiva, adotamos algumas de suas ideias, de forma pragmática, para o 

desenvolvimento de uma ação desescolarizada na escola. 

Como alternativa ao modelo de ensino escolar, Illich acredita que podemos depender 

de uma aprendizagem automotivada.  Para isso se faz necessária a criação de redes que 

aumentem a oportunidade de que cada qual transforme cada momento de sua vida em um 

momento de aprendizagem – as denominadas Teias de Aprendizagem (ILLICH, 1973). Para 

ele, um bom sistema educacional deveria ter três propósitos:  

 

(1) dar total acesso aos recursos disponíveis a todos que queiram 
aprender, em qualquer época de sua vida; (2) capacitar a todos que 
queiram partilhar o que sabem e encontrar os que queiram aprender 
algo deles; (3) dar oportunidade a todos os que queiram tornar 
público um assunto a possibilidade de que seu desafio seja 
cumprido. (ILLICH, 1973, p. 75).  

 

Ivan entende que um mínimo de quatro “canais” de intercâmbio de aprendizagem 

poderiam conter todos os recursos necessários para uma real aprendizagem: coisas, 

modelos2, colegas e adultos (ILLICH, 1973). As coisas e pessoas que rodeiam o aprendiz 

servem-lhe de modelos para habilidades e valores a serem apreendidos. O encontro com 

colegas desafia-no a interrogar, competir, criticar, cooperar e compreender. Nas coisas, se 

pode guardar informações. Já o encontro com adultos experientes e que realmente se 

importem com sua formação serve como base crítica e de confrontações. Contudo, apesar de 

                                            
2 Perceba que o sentido dado à palavra “modelo” aqui é diferente do sentido dado à mesma 
palavra na revisão da literatura – geralmente em referência a Bunge. 
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a maioria desses recursos existirem em abundância, comumente não são percebidos como 

recursos educativos pelos ambientes formais de ensino. Por isso, cada um desses “canais” 

requer um diferente tipo de tratamento para assegurar que todos tenham o maior acesso 

possível a eles para estabelecer estruturas tipo “teia” intencionalmente montadas para um 

novo tipo de instituição de aprendizagem. 

Os Recursos Educacionais Abertos3 (REA), termo cunhado em 2011 pela ONU, 

satisfazem perfeitamente três das abordagens sugeridas por Illich: serviço de consultas a 

objetos educacionais, intercâmbio de habilidades e serviço de consultas a educadores em 

geral. Os REA são, basicamente, as coisas especiais as quais Illich se referia. São materiais 

educacionais com licenciamento aberto. Licenças abertas, como as da Creative Commons4 

também podem tornar as coisas comuns e especiais mais acessíveis aos aprendizes. Por fim, 

as abordagens supracitadas podem ser supridas presencialmente – em encontros agradáveis 

e eficientes – bem como ocorrer por meio das inúmeras redes sociais amplamente utilizadas. 

O horizonte mirado por Illich, em diversos aspectos, já não encontra-se tão longe. 

Por fim, o sonho de uma revolução educacional aos moldes do pensamento de Ivan 

Illich, deveria ser orientada pelos seguintes objetivos (ILLICH, 1973, p. 100): 

 

1°) Liberar o acesso às coisas, abolindo o controle que pessoas e 
instituições agora exercem sobre seus valores educacionais. 
2°) Liberar a partilha de habilidades, garantindo a liberdade de 
ensiná-las ou exercê-las quando solicitado. 
3°) Liberar os recursos críticos e criativos das pessoas, devolvendo 
aos indivíduos a capacidade de convocar e fazer reuniões — 
capacidade esta sempre mais monopolizada por instituições que 
dizem falar em nome do povo. 
4°) Liberar o indivíduo da obrigação de modelar suas expectativas 
pelos serviços oferecidos por uma profissão estabelecida qualquer 
— oferecendo-lhe a oportunidade de aproveitar a experiência de 
seus parceiros e confiar-se ao professor, orientador, conselheiro ou 
curador de sua escolha. A desescolarização da sociedade 
inevitavelmente tornará imprecisa a distinção entre economia, 
educação e política sobre a qual repousa a estabilidade da atual 
ordem do mundo e a estabilidade das nações. 

                                            
3 Saiba mais em https://www.rea.net.br 
4 Saiba mais em https://br.creativecommons.org/ 
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4 EDUCAÇÃO ABERTA E RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS 
 

Entende-se por ensino aberto aquele que permite o fácil acesso dos alunos dispostos 

a aprender e/ou ensinar. Além disso é importante que o processo ocorra de tal forma que 

determinado recurso educacional possa ser usado, aprimorado, recombinado e compartilhado. 

Acreditamos que através do Ensino Aberto possa-se chegar naturalmente a formação das teias 

de aprendizagem de Illich.  

Recursos Educacionais Abertos (REA) é o termo cunhado pela Unesco em 2011 para 

designar os "materiais de ensino-aprendizagem e pesquisa, em qualquer suporte ou mídia, 

que estão sob domínio público ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam 

utilizados ou adaptados por terceiros" (SANTANA; ROSSINI; PRETTO, 2012, p. 10). Esse 

conceito, no contexto brasileiro, levou a produção do livro/site REA: Práticas Colaborativas e 

Políticas Públicas 5  em 2012. No livro, o qual trata-se de uma compilação de artigos e 

entrevistas sobre os REA no Brasil, os autores navegam por diversos temas como educação 

aberta, políticas públicas e materiais didáticos digitais no ensino. Se debruçam em refletir sobre 

o uso das tecnologias por parte de professores e alunos e em como levar à escola o conceito 

de coautoria e criação colaborativa. Essa reflexão leva-os a argumentar em favor do 

licenciamento aberto dos materiais culturais, científicos e educacionais. Defendem que essa 

meta pode ser alcançada com ajuda da ação de políticas públicas.  

No cerne da utilização e criação dos REA está a questão da licenças. Os materiais 

educacionais de qualquer natureza, para serem realmente abertos, devem estar sob domínio 

público ou estar sob licenças abertas, tal como as da Creative Commons (CC)6. Inspirada pela 

GNU General Public License, usada por muitos projetos de software livre e código aberto, a 

CC oferece diversas opções de licenças, todas elas mantendo os direitos do autor. Ao mesmo 

tempo, as licenças CC permitem que outras pessoas copiem, distribuam e façam alguns usos 

do seu trabalho — pelo menos, para fins não comerciais. Exemplos de materiais sob esse tipo 

de licença são os vídeos disponibilizados no Youtube, os conteúdos da Wikipédia e o 

microprocessador de hardware livre Arduino. O próprio livro do REA está licenciado em formato 

aberto e, em seu prefácio, se estimula a que os usuários façam uso pleno do texto, que 

remixem-no, adaptem-o, etc. “Esse é um livro REA sobre REA” (SANTANA; ROSSINI; 

PRETTO, 2012, p. 13). 

Os REA andam na contramão dos materiais didáticos tradicionais. Eles refletem o 

sonho de Illich de disponibilizar a quem tiver interesse e a qualquer momento as coisas 

necessárias para o aprendizado das pessoas. Além disso, permitem aos interessados em 

ensinar alguma coisa que possam aproveitar, remixar e compartilhar seu próprio recurso 

educacional, tornando os materiais educacionais um bem público e comum. A tecnologia atual 

e diversas ações por todo o planeta vem trazendo à tona tais possibilidades. Todavia, o 

                                            
5 Disponível em: <http://livrorea.net.br>. Acesso em: setembro de 2015. 
6 Creative Commons é uma organização não governamental sem fins lucrativos voltada a 
expandir a quantidade de obras criativas disponíveis, através de suas licenças que permitem 
a cópia e compartilhamento com menos restrições que o tradicional   todos direitos reservados. 
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currículo oculto ainda exerce grande efeito sobre o que pensam os seres escolarizados a 

respeito da validade e da qualidade dos materiais não institucionais. Esses últimos, além de 

amplamente utilizados, são, frequentemente, mais efetivos durante o processo de aprendizado 

dos educandos da educação formal ou informal. Porém, o escolar já encontra-se corrompido 

e bitolado no propósito de sua busca do conhecimento: a corrida por titulação. E este 

certificado, somente o ensino institucionalizado poderá fornecê-lo. Neste ponto, as ideias de 

Ivan continuam no âmbito da utopia – e parecem que permanecerão por lá por algum tempo. 

 

 

4.1 DOCUMENTAÇÃO 
 

No capítulo “Ciência aberta: dos hipertextos aos hiperobjetos” (PEZZI, 2015, p. 169), 

Rafael Pezzi defende a tese de que objetos físicos podem ser elevados à categoria de 

hiperobjetos, numa analogia à transmutação dos textos em hipertextos, aumentando o seu 

potencial “não rival”. O conceito de rivalidade vem da economia:  

 

é rival aquele bem ou recurso cujo uso por alguém impede (ou 
compete com) o uso por outra pessoa. Os bens materiais são 
sempre rivais: o meu uso de uma cadeira, uma maçã ou um exemplar 
de um livro impede (ou compete com) o uso desses mesmos objetos 
por outra pessoa. 
Um bem ou recurso não rival, por sua vez, é aquele que admite usos 
simultâneos que não competem entre si.” ... “como as ideias, os 
programas de computador, as obras artísticas, científicas e culturais 
— são, em geral, não rivais. (SIMON, 2008, p. 16). 

 

Nesse contexto, os objetos digitais (como os hipertextos e seu conteúdo) são não 

rivais. Já objetos físicos apresentam uso, evidentemente, rival. Porém, o conhecimento e as 

representações digitais relacionadas a qualquer objeto físico são não rivais. O texto de Pezzi 

sugere, então, a    ampliação do compartilhamento de informações digitais sobre objetos 

científicos. Interessado, em particular, aos objetos físicos dedicados a atividade científica 

aberta, coloca em destaque a importância da disponibilização da documentação de 

desenvolvimento e utilização dos equipamentos científicos e suas aplicações. O 

compartilhamento dessa documentação, segundo o autor, visa fomentar e viabilizar a 

reprodução de experimentos científicos. Da mesma forma que o hipertexto transcendeu o texto 

em suas formas de representação do conhecimento, Pezzi vislumbra a transformação dos 

objetos em hiperobjetos. 

Hiperobjeto (adaptação de Hipertexto em Wikipédia, a enciclopédia livre) é o termo 

que remete a um objeto ao qual se agregam ações e/ou conjuntos de informação na forma 

de blocos de códigos, textos, palavras, imagens, sons, funções e ações, cujo acesso se dá 

através de referências específicas que, no meio digital, são denominadas hiperlinks, ou 

simplesmente links. Esses links ocorrem na forma de identificadores destacados no objeto ou 

em suas representações na forma de textos (tags), ícones gráficos ou imagens e têm a função 
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de interconectar os diversos conjuntos de informações, oferecendo acesso sob demanda às 

informações que estendem ou complementam o hiperobjeto. 

Para se aproveitar ao máximo o potencial não rival das informações disponíveis na 

www7, o autor sublinha a importância de que o conteúdo esteja sob licenças permissivas e 

padronizadas de forma que qualquer usuário possa acessá-las e reutilizá-las, tornando o valor 

do conteúdo ainda maior. Os hiperobjetos “requerem a consolidação de aspectos técnicos 

legais e boas práticas que permitam que estes desfrutem das possibilidades não rivais 

análogas aos hipertextos.” (PEZZI, 2015, p. 177). As boas práticas no desenvolvimento da 

documentação podem determinar o sucesso da disseminação dos hiperinstrumentos. 

Pensando nisso, os participantes do Centro de Tecnologia Acadêmica (CTA) da UFRGS, 

criaram e mantêm um modelo padrão para a documentação de projetos8.  

O CTA é um centro insterdisciplinar no Instituto de Física da UFRGS, criado com 

base nos princípios da cultura livre. É um laboratório de criação e experimentação de 

tecnologias acadêmicas com intuito de atualizar a universidade e, recentemente também, o 

ensino médio (CTA Jr.9). Segundo Pezzi et. al (2017), a academia tem se mostrado lenta na 

tarefa de se adaptar às inovações. As ferramentas antigas são substituídas pela inovação para 

realizar as mesmas tarefas, fato que replica as antigas limitações às novas tecnologias. O 

CTA, baseado nos princípios de autogestão, busca aproveitar o potencial colaborativo das 

novas tecnologias e aplicá-las (PEZZI et. al, 2017). 

Da mesma forma, esta dissertação defende a documentação dos projetos 

desenvolvidos pelos participantes da teia de aprendizagem e o seu compartilhamento, de 

forma a tornar estes projetos potencialmente colaborativos e não rivais. Valemo-nos do modelo 

de documentação mantido pelo CTA para documentação dos projetos citado acima.  

 

 

4.2 O ARDUÍNO 
 

O Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, 

relativamente barata, que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. A 

bandeira de licenciamentos abertos a qual o dispositivo e seus usuários se configuram, 

permitiu que uma gama imensa de informação sobre montagens de aparatos, dos mais simples 

aos mais complexos, estivessem disponíveis na rede mundial de computadores. O 

aprendizado autônomo dos conceitos básicos necessários para se fazer pequenos ou grandes 

projetos tecnológicos automatizados e inteligentes com Arduíno está potencialmente ao 

alcance de todos em sites especializados, fóruns de discussão e blogs. Por isso, acreditamos 

que a placa pode ser utilizada como um REA.  

                                            
7 Sigla para world wide web 
8 Disponível em: <http://cta.if.ufrgs.br/projects/suporte-
cta/wiki/Modelo_de_Documenta%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em:  setembro de 2016. 
9  Instalado no Colégio de Aplicação da UFRGS  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – LIMA, LIMA Jr.& PEZZI   v.28 n.5 2017 
 

 16 

Do ponto de vista científico, o Arduíno torna-se ainda mais interessante. Com o 

auxílio de alguns componentes eletrônicos – que, em geral, tem um preço bastante acessível 

–, torna-se possível realizar medidas de propriedades variáveis do mundo físico (como 

temperatura, luminosidade e distâncias) e mostrá-las numa janela do computador. A partir daí, 

a criatividade do usuário pode se colocar em ação ao utilizar estas medidas para algo 

produtivo: uma pesquisa, um aparato tecnológico, uma automação que traga benefícios a 

sociedade, etc.  

Souza et al. (2011) observam o crescente esforço dos grandes fornecedores 

comerciais de materiais didáticos em fornecer linhas completas de kits experimentais de física 

em que o computador é peça dominante na aquisição e análise de dados. Salientam que os 

altos custos são fatores que trabalham contra uma consumação mais ampla desse tipo de 

equipamento em sala de aula. Desta forma, colocam a placa Arduíno como uma alternativa 

para a instrumentação experimental, sendo acessível tanto monetariamente como em termos 

de licenciamento. Outro grande benefício é a grande quantidade de material sobre a placa 

encontrada na comunidade virtual gerada em torno dela.  

Rocha, Marranghello e Luchese (2014) convidam ao uso da Arduíno em sala de aula 

ou no laboratório para auxílio do ensino de física. Chamam atenção para a importância da 

atividade experimental no ensino médio e em como a inserção das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) pode auxiliar a interação consciente dos alunos com os experimentos. 

Assim como Souza et al., os autores pontuam sobre os altos valores agregados aos materiais 

didáticos de laboratório apesar de serem elaborados a partir de componentes eletrônicos 

relativamente de baixo custo. Mas, mais didaticamente importante do que isso, enfatizam o 

caráter de “caixa preta” que esses dispositivos experimentais apresentam. Com base nisso 

tudo, o artigo oferece uma proposta de dispositivo que faça medidas de acelerações em tempo 

real: um acelerômetro.  

Defendemos, assim como os autores, que o fato de se entender e de se compartilhar 

como os usuários de um dispositivo experimental a sua base física de funcionamento, extrai 

de tal dispositivo todo um potencial que não apareceria se este aparato fosse utilizado como 

uma mera “caixa preta”, de onde se retira dados prontos sem se aprofundar em de que forma 

eles vieram à tona. 
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5 UMA INTERVENÇÃO DESESCOLARIZADA NA ESCOLA 
 

Entendemos que uma teia de aprendizagem pode ser conceituada como uma rede 

de relacionamentos educacionais montada propositalmente por administradores educacionais 

para que estudantes motivados e interessados a aprender algo em comum possam 

desenvolver e compartilhar habilidades entre parceiros, contando com auxílio de modelos ou 

professores de habilidades. A formação da teia que, no âmbito deste produto, denominaremos 

de intervenção desescolarizada, deve ser de espontânea participação e livre quanto ao número 

de participantes e à quantidade de encontros. Porém, para que a intervenção se inicie, deve 

ser propiciada uma atmosfera adequada. Toda esta liberdade de burocracias escolares acaba 

por enquadrar nossa intervenção no contexto de um projeto extracurricular. 

 Uma teia de aprendizagem pode ocorrer de maneira independente do contexto ou 

situação educacional em que foi motivada. No caso deste texto de apoio ao professor, a 

propomos como motivação o auxílio à projetos10 escolares das recorrentes feira de ciências 

de ensino médio. Não obstante, em casos de não ocorrerem feiras desse tipo na escola em 

que o professor desejar aplicar este produto, a intervenção desescolarizada poderá ser 

realizada independentemente delas em atividades para desenvolvimento de projetos de alunos 

interessados nas áreas de ciências e suas tecnologias. Se for da vontade dos realizadores e 

participantes, existem diversas mostras científicas organizadas por instituições de ensino e 

pesquisa que aceitam inscrições de projetos com esse cunho. 

Como estímulo à participação dos alunos e adultos interessados, e em vias de que 

estes visualizem as coisas com que poderão entrar em contato durante a intervenção, 

sugerimos a demonstração de algumas montagens de aparatos feitos com o Arduíno. Algumas 

montagens estão nos anexos deste produto. Posteriormente, a realização de uma oficina de 

Arduíno poderá ser oferecida caso o organizador da intervenção sentir-se à vontade com o 

mesmo. Uma sugestão é a oficina de Arduíno disponibilizada pelo CTA da UFRGS 11 . 

Ressaltamos que não é necessário um domínio absoluto de eletrônica e programação para as 

montagens mais básicas com o micro controlador. Pouco tempo de estudo e treino, com ajuda 

dos diversos tutoriais disponíveis internet, habilitará o organizador a iniciar a ação com os 

Arduíno. A tendência é de que todos envolvidos aprendam juntos: alunos, professores e 

eventuais adultos participantes. 

Como veremos abaixo, pode-se dividir a intervenção em quatro momentos com 

diferentes objetivos.  

 

5.1 1º MOMENTO – PROPICIAR A FORMAÇÃO DA TEIA 
 

                                            
10 A partir de agora reservaremos o termo “projeto” para designar as atividades a serem 
realizadas pelos alunos participantes da intervenção desescolarizada. 
11Disponível em: <http://cta.if.ufrgs.br/projects/suporte-
cta/wiki/Oficina_de_Arduino_B%C3%A1sico_na_Semana_Acad%C3%AAmica_da_Engenhar
ia_F%C3%ADsica>. Acesso em: setembro de 2016. 
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Para que o nascimento da rede ocorra é necessária uma ação inicial do professor ou 

administrador educacional. A sugestão é que seja divulgada uma atividade extracurricular 

semanal voltada para o compartilhamento de habilidades. Desses encontros podem florescer 

ideias de projetos com enfoque científico-tecnológico a serem desenvolvidos pelos 

participantes. Sugerimos que os projetos sejam inscritos em mostras científicas internas ou 

externas à escola onde a intervenção vier a ser aplicada. Para esse caso, algumas burocracias 

relacionadas ao edital da mostra ou feira deverão ser observadas. Porém, se os projetos serão 

de intenções livres, ficarão a critério dos participantes os seus objetivos. Cada projeto poderá 

ser em grupos ou individualmente, já que, de qualquer maneira, os participantes trocarão 

experiências com todos aqueles que estiverem envolvidos nela. 

A participação ou não nesses encontros não deve trazer benefícios diretos para o 

aluno no que diz respeito à burocracia escolar (nota, presença, valor da mensalidade). Essa 

escolha foi feita não somente para garantir que apenas os alunos que realmente interessados 

participem da intervenção desescolarizada, mas por entendermos que políticas de premiação 

institucional estão na base da corrupção do sentido de aprender. Acreditamos que, desta 

forma, poderemos caminhar ao encontro de um aprendizado mais autodirigido. Alunos de 

outras series, ex-alunos, pais e professores colaboradores serão bem vindos aos encontros. 

Para Ivan Illich, o confronto do aprendiz com adultos interessados em sua formação – não 

necessariamente o professor – é fundamental para a sua aprendizagem. Será nesses 

encontros que florescerá a atmosfera ideal para a formação da uma teia de aprendizagem. 

 

 

5.2 2º MOMENTO – TORNAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS 
 

O acesso livre às coisas, sejam educacionais ou comuns, é essencial, segundo Illich, 

para caminhar rumo ao conhecimento. É nesse sentido que acreditamos serem os REA muito 

frutíferos para o desenvolvimento da teia de aprendizagem. O espaço físico onde os encontros 

ocorrerão poderá ser o laboratório de ciências da escola, uma sala de aula ou o laboratório de 

informática. Apesar de importante, o espaço físico não é mais importante que o espaço virtual, 

onde os alunos também tem acesso a recursos para interação com coisas e pessoas. Algumas 

das coisas que os alunos poderão ter a disposição também são: computadores, rede wifi, 

ferramentas básicas, sucata e livros. Sugerimos também a utilização dos microprocessadores 

Arduíno junto a dispositivos e sensores eletrônicos básicos. Os recursos sugeridos a serem 

utilizados serão preferencialmente abertos; podemos citar o uso das páginas de colaboração 

como Wikipedia e Wikia12 (ou Fandon) para pesquisa, documentação e compartilhamento dos 

projetos.  

Para Illich, no processo de formação de uma teia de aprendizagem, as coisas e 

pessoas interessadas devem estar disponíveis aos aprendizes para servirem de modelos de 

habilidades e valores. Com esse intuito, os encontros serão abertos a pais interessados, 

                                            
12 Disponível em <http://www.wikia.com/>. Acesso em: setembro de 2016. 
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profissionais de áreas afins e outros professores que queiram cooperar com a teia ao partilhar 

suas habilidades. 

 

 

5.3 3º MOMENTO – DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS/ENCONTRO 

ENTRE COLEGAS 
 

Com os aprendizes dispostos a participar da intervenção e com os recursos 

necessários disponíveis, pode-se rumar para a escolha do projeto que queiram desenvolver. 

A escolha deverá partir, preferencialmente deles. Caso os projetos venham a participar da feira 

de ciências da escola e/ou em feiras científicas externas, os participantes deverão respeitar 

alguma burocracia requerida por estas: escolha do tema, elaboração de hipóteses, problema 

a ser resolvido, trabalho científico, etc. Dentro das atividades da teia, estaremos mais 

preocupados com o desenvolvimento físico e tecnológico dos projetos, na resolução de 

problemas e em sua documentação, do que propriamente na burocracia exigida pelas já 

citadas feiras. 

A escolha dos temas de projetos deve ser feita sem nenhum preconceito de 

conteúdos curriculares. Por exemplo: um aluno da primeira série do ensino médio desta escola 

ainda não teve contato mais aprofundado com os conceitos da eletricidade ou da termologia. 

Mesmo assim o tema do seu projeto poderá estar inserido dentro de qualquer área da ciência. 

Acreditamos que este seja um importante passo para burlar a fragmentação curricular 

oferecida pelo ensino escolar. Podemos aqui invocar o conceito trazido nos por Nehring et al. 

(2002) de caixas-pretas. Estas seriam questões específicas ligadas a determinadas áreas do 

conhecimento que naturalmente aparecerão no desenvolvimento de um projeto. Para a autora, 

uma das etapas do desenvolvimento das ilhas de racionalidade de Fourez (1994), uma 

alternativa ao ensino interdisciplinar, é a escolha de quais caixas-pretas abrir. Ou seja, quais 

questões mais complexas serão respondidas. Nem todas as caixas-pretas precisam 

necessariamente serem abertas. Segundo os autores, para a abertura de uma caixa-preta se 

faz necessário a obtenção de modelos que deem conta de resolver ou explicar a pergunta. 

É nesse terceiro momento da intervenção desescolarizada que o encontro entre 

colegas e com professores de habilidades se concretizará. Podemos considerar cada projeto 

como uma teia, mas também o conjunto de todos os projetos que forem desenvolvidos no 

Clube de Ciências. Afinal, cada grupos poderá partilhar entre membros do mesmo grupo mas 

também com os parceiros de outros. Esperamos contar com a presença de profissionais e 

professores para servirem de modelos para a troca de habilidades com os aprendizes. 

 

 

5.4 4º MOMENTO - DOCUMENTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO 
 

Para que a intervenção seja efetivamente aberta, é esperado que o conhecimento 

gerado feche o ciclo pesquisa-criação-documentação-compartilhamento. Nesse terceiro 
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momento, os participantes deverão fazer a documentação do seu projeto para posterior 

compartilhamento. Se faz necessário que os participantes entendam a importância dessa 

etapa do projeto. Rafael Pezzi, no livro Ciência Aberta, Questões Abertas (PEZZI, 2015, 

p.139), lança mão dos conceitos advindos da economia de recursos rivais e recursos não rivais 

na defesa de que o conhecimento seja aberto. Para este autor, o conhecimento é um bem não 

rival, ou seja, um recurso que permite uso simultâneo e que não compete entre si. Vale aqui 

ressaltar aos participantes que esse segundo momento da intervenção poderá ser executado 

mesmo que o projeto ainda não esteja pronto. Ou ainda, a documentação poderá ser feita 

paralelamente ao desenvolvimento de seu projeto. Tal ferramenta poderá ajudar na 

organização e desenvolvimento do respectivo projeto. 

Elegemos como plataforma para a realização da documentação e compartilhamento 

dos projetos o site Wikia. Trata-se de um serviço de hospedagem gratuita para hipertextos e 

de código aberto criado em 2004 por um dos fundadores da famosa Wikipedia.  Atualmente, a 

plataforma conta com versão em português. Como já adiantado em seção anterior a esta, 

sugerimos a adoção do modelo de documentação desenvolvido e mantido pelo Centro de 

Tecnologia Acadêmica (CTA) da UFRGS no desenvolvimento de seus projetos como 

referência para documentação e compartilhamento dos projetos desenvolvidos pelos 

participantes da intervenção desescolarizada. Com estes procedimentos almejamos que os 

projetos de feira de ciências dos participantes da nossa intervenção desescolarizada tornem-

se hiperobjetos. Ou seja, que sejam agregadas aos projetos desenvolvidos conjuntos de 

informação sobre este nas mais variadas formas: textos, imagens, sons, vídeos, códigos, etc.  
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6 RELATO DE UMA INTERVENÇÃO DESESCOLARIZADA NA ESCOLA  
 

Nesta seção, discorreremos sobre um projeto – o Girarduíno – desenvolvido por 

alunos durante aplicação da intervenção desescolarizada. A intervenção ocorreu junto ao 

colégio La Salle Carmo em Caxias do Sul – RS, como uma atividade extra curricular durante 

os anos de 2015 e 2016. Cabe aqui ressaltar que cada teia de aprendizagem deve se moldar 

ao contexto e interesse daquele momento por parte de seus participantes – fazendo com que 

cada intervenção tipo teia seja singular.  

 

Figura 1 – Logo do Clube de Ciências 

 

 

6.1 ENCONTRO INAUGURAL  
 

Para a primeira atividade do Clube, em 2015, contamos com a participação de 13 

alunos (9 da primeira série e 4 da segunda série). Em 2016 foram 16 alunos a participarem do 

primeiro encontro (10 da primeira série, 5 da segunda e um da terceira série). Tais números, 

já no primeiro ano de aplicação, variaram muito durante o decorrer do ano letivo. Como Illich 

chama atenção, as burocracia do ensino sequencial e dos termos de pré-requisitos podem se 

constituir em uma barreira na aprendizagem. Concordamos com nosso autor que, em diversas 

situações, a criação destas barreiras são desnecessárias. Por este motivo, participantes novos 

ou não assíduos foram aceitos sem nenhum tipo de repreensão – a não ser das penas de não 

cumprimento das expectativas ou objetivos de seus projetos.  

Retomando a descrição dos encontros inaugurais da nossa intervenção 

desescolarizada, eles consistiram em dois momentos diferentes:  

1º) uma troca de ideias sobre o que seria o Clube de Ciências; 

2º) oficina de Arduíno. 

No primeiro momento ocorreu uma pequena explanação sobre como funcionariam 

os encontros e quais os propósitos do Clube. Ideais como os da ciência aberta, conhecimento 
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livre, software e hardware abertos, licenças permissivas, documentação e compartilhamento 

foram apresentados aos alunos presentes. Houve um certo estranhamento por parte da 

maioria dos presentes principalmente quando se ouve falar em licenças permissivas e 

compartilhamento.  

Não é de se admirar que isto sucedesse com seres inseridos desde de cedo em um 

paradigma mercantilista, no qual “todos os direitos são reservados”. Foi muito interessante 

observar este primeiro contato com algo tão fora do comum na vida destes aprendizes: a 

liberdade de acesso às coisas. Outros desdobramentos quanto ao licenciamento aberto foram 

observados no decorrer da intervenção e serão discutidos na sequência deste capítulo. 

Caberia, futuramente, um estudo específico de como essas ideias refletiriam em 

crianças/alunos em diferentes contextos sociais. Dentro da ótica de Illich, a instituição escolar, 

através da ação de seu currículo oculto, é protagonista na formação do pensamento de 

dependência institucional no trabalho de satisfazer as necessidades do cidadão. A adoção do 

paradigma consumista torna fácil e demasiadamente aceitável o empacotamento protecionista 

institucional das coisas em geral em todas as esferas da vida moderna. Movimentos como os 

da educação aberta e da ciência aberta defende um outro caminho, um caminho de abertura 

das coisas. Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são recursos voltados à aprendizagem 

que permitem quebrar com a norma de empacotamento daquilo que Ivan Illich denomina de 

coisas especiais (materiais e objetos educacionais). 

No segundo momento, os presentes participaram de uma oficina de Arduíno. A 

atividade constitui-se em uma breve explicação sobre a placa e de montagens simples com 

programações também simples que foram aumentando de nível de complexidade. Tudo foi 

organizado em uma apresentação de slides em formato aberto (.odp13) que foi enviada por e-

mail aos participantes. No primeiro ano da oficina contamos com 5 placas e no segundo com 

7 placas. Além disso, materiais básicos para a montagem foram também disponibilizados: 

protoboard’s, jumpers, LED’s, resistores, potenciômetros, LDR’s, botões, etc. Um fato 

aconteceu em decorrência deste encontro que acabou por influenciar a aplicação do restante 

do projeto. Um pai de um dos participantes, ao saber que o filho havia manuseado o Arduíno, 

interessou-se pelo projeto e foi prontamente convidado a participar como um professor de 

habilidades. Votaremos a falar diversas vezes desse profissional durante a dissertação. A 

formação e área de atuação profissional dele é a engenharia elétrica. Além disso, esse pai tem 

muitas habilidades e experiência na área de micro controladores encaixando-se perfeitamente 

naquilo que Illich denomina modelo de habilidades.  

 

 

 

 

                                            
13 Apresentação Open Document.  
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Figura 2 - Participantes em um dos encontros do Clube de Ciências 

Fonte: Daniela Boff, 2015. 

 

 

6.2 SEGUNDO ENCONTRO: WIKIA 
 

Neste encontro, nos aprofundamos um pouco mais na importância da documentação 

e compartilhamento e introduzimos superficialmente a ferramenta que utilizaríamos para tal 

tarefa: o site de construção coletiva de hipertextos wikia. No primeiro ano do clube, a 

explanação e instrução realizada sobre a ferramenta de hipertexto a ser utilizada foi feita em 

poucas linhas pelo professor. No segundo ano, essa etapa contou com a ajuda de um dos 

participantes do primeiro ano que acabou se tornando um colaborador ativo dos projetos 

documentados no site. Naturalmente, o participante tornou-se um modelo de habilidades na 

construção dos hipertextos. Claramente, tais habilidades foram adquiridas autonomamente 

devido ao interesse do aprendiz no uso da ferramenta wikia.  

Durante o processo do desenvolvimento dos projetos estas tarefas de documentação 

encontraram muita resistência por parte dos participantes. Podemos apontar dois motivos 

aparentes dessa atitude: 

1º) os aprendizes não incorporam a bandeira do conhecimento aberto e livre pois 

tratam-se de seres altamente escolarizados, não entendendo realmente aonde os tipos de 

ação de compartilhamento levariam a vantagens na vida institucionalizada; 

2º) os aprendizes estão sobrecarregados de burocracias e obrigatoriedades 

escolares (dentro delas, a própria Mostra Científica da escola exigia diário de bordo, trabalho 
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escrito e pasta bibliográfica) que não deram importância para a questão do desenvolvimento 

dos hiperobjetos por não ser algo que – numa linguagem especificamente escolar – “vale nota”. 

Concluímos aqui que uma nova abordagem deve ser criada para ressaltar os 

conceitos e as vantagens do conhecimento aberto e dos hiperobjetos em futuras intervenções 

desescolarizadas do tipo da desenvolvida como projeto dessa dissertação de mestrado. 

Contudo, como veremos na descrição de alguns projetos mais adiante, um dos projetos 

desenvolvido por uma dupla de participantes foi justamente a construção coletiva de resumos 

e esquemas, no formato de hipertextos abertos (no wikia) que ajudassem a turma da qual 

fazem parte durante o estudo das disciplinas escolares.  

 

 

6.3 DEMAIS ENCONTROS  

 

Os demais encontros da nossa intervenção seguiram ocorrendo sem planejamento 

rígido, sendo guiados principalmente pela demanda de interesses dos alunos participantes. O 

número de participantes variou de encontro a encontro. Vários fatores colaboraram para isso. 

Podemos citar o interesse no projeto (por exemplo, alguns grupos contavam com quatro 

participantes mas que apenas uma fração destes mantinham frequência assídua), nível de 

desenvolvimento do projeto, época de provas e demais compromissos escolares entre outros. 

Além dos alunos participantes, alguns professores da área das Ciências da Natureza também 

compareceram regularmente para orientar alguns projetos. Ademais, um dos participantes 

mais ativos e interessado em ajudar compartilhando seu conhecimento, foi o pai de um 

participante. De formação e profissão da engenharia elétrica, foi imprescindível no 

compartilhamento de habilidades para o desenvolvimento de diversos projetos. Os aprendizes 

aprenderam a admirá-lo e, muitas vezes, a se espelhar nele como modelo de profissional. 

 

 

6.4 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

Nesta seção, dissertaremos a respeito de alguns projetos desenvolvidos pelos 

participantes de nossa intervenção desescolarizada.  Escolhemos para constar aqui aqueles 

projetos que foram mais consistentes e que tiveram a maior parte do seu desenvolvimento 

atrelado ao Clube de Ciências. Não obstante, outros projetos que não descreveremos aqui, 

também receberam apoio dos participantes da teia de aprendizagem, porém em menor escala. 

Dito isso, destacamos um total de oito projetos, o que resulta em um envolvimento de 19 

alunos. Como já explicado, esse número de alunos não correspondeu sempre aos 

participantes de cada encontro. No final das contas, mesmo que apenas um aluno de um grupo 

de quatro fosse assíduo nos encontros, isto seria mais proveitoso do que se todos estivessem 

presentes mas, eventualmente, dispersos das atividades. 
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6.4.1 Blinduíno  
 

O Blinduíno trata-se de um projeto voltado à melhora da qualidade de vida dos 

deficientes visuais. No primeiro ano da intervenção desescolarizada, uma aluna da primeira 

série do ensino médio – após a participação do primeiro encontro no qual tiveram uma pequena 

oficina sobre o Arduino – vislumbrou o que seria o seu projeto para a Mostra Científica da 

escola. Recordemos que, durante o processo de divulgação da atividade extracurricular em 

sala de aula, foi levada uma montagem com Arduino, que consistia em um sensor de ultrassom 

utilizado para medir distâncias que eram mostradas em uma tela de LCD. Impulsionada pela 

montagem e entendendo um pouco mais sobre a lógica do microprocessador e sensores 

utilizados, a participante teve a seguinte ideia: o desenvolvimento de um óculos dotado de um 

sensor de ultrassom voltado para deficientes visuais. A ideia seria que, de alguma forma, o 

dispositivo avisasse o usuário deficiente de obstáculos que estivesse fora do alcance da sua 

tradicional bengala (Bastão de Hoover), como obstáculos acima da cintura. Desta forma, 

galhos de árvore e travessas poderiam ser detectadas evitando-se prováveis acidentes. A 

primeira ideia da aluna e suas parceiras de grupo (eram três no total) foi de um fone de ouvido 

que emitisse sinais sonoros como aviso dos obstáculos detectados. 

Iniciou-se, então, o desenvolvimento do projeto com uma discussão do que seria 

mais relevante para seu desenvolvimento. Ficou combinado que uma vista a uma instituição 

voltada ao auxílio de deficientes visuais para uma conversa/entrevista com profissionais da 

área e com os próprios deficientes. Foi escolhida a APADEV14 de Caxias do Sul. Mais adiante, 

relataremos sobre tal encontro. Feito isso, passamos para a parte prática. A tarefa dada para 

as participantes foi montar num protoboard um dispositivo que medisse distância com o 

Arduíno e o sensor de ultrassom HC-SR04. Seria algo parecido com aquele que havíamos 

levado às salas de aula durante o convite para participação do Clube. Lembrando que apenas 

uma das integrantes havia participado da oficina de Arduíno. Aquilo que, antes da oficina de 

Arduíno, antes de enxergarem o aparato que media distâncias através do sensor de ultrassom 

em sala de aula, talvez parecesse impossível já não o era.  

Contando com um kit contendo jumpers, protoboard, LED’s, sensor ultrassônico e 

um computador com acesso a internet, rapidamente a dupla já havia encontrado montagens 

semelhantes com explicação e programação disponíveis. Num primeiro contato com o 

protoboard, algumas confusões são naturais de se ocorrer. Ainda mais se lembrarmos que 

estamos falando de aprendizes que pouco sabem sobre elétrica ou eletrônica. Mesmo assim, 

com alguns ajustes e um pequeno auxílio, o aparato estava pronto e mostrando as distâncias 

na tela do computador.  

 

 

                                            
14 Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. 
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Figura 3 - Primeiro protótipo do blinduíno com sensor de ultrassom 
controlando LEDS de diferentes cores, cada uma relacionada com um intervalo de 

distâncias 

 
Fonte: Ismael de Lima, 2014. 

 

 

Figura 4 - Protótipo final do blinduíno com sensor de ultrassom controlando 
motores de vibra call de celulares antigos 

 

Fonte: Ismael de Lima, 2015. 

 

Na sequência do desenvolvimento do projeto Blinduíno, as participantes fizeram a 

visita à APADEV. O dispositivo proposto por elas foi apresentado a alguns deficientes e 
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profissionais responsáveis pelo auxílio dos mesmos. A ideia foi bem recebida, porém uma 

importante contribuição e crítica foi feita. A ideia inicial dos sinais sonoros para comunicar aos 

usuários deficientes visuais não foi bem recebida por eles visto que já utilizam o senso da 

audição pra suprir algumas necessidades visuais não disponíveis. Por conseguinte, um novo 

problema deveria ser resolvido. De fato, quando as participantes apresentaram-nos o 

problema, já apresentaram-nos também a solução pensada: utilizar motores de vibra call de 

celulares antigos. Dessa forma, os obstáculos seriam informados através de sinais táteis e não 

sonoros. 

Esse projeto não se configura em uma ideia que se possa chamar de totalmente 

original. Uma pequena pesquisa na internet nos permite encontrar alguns protótipos já 

construídos de dispositivos com a mesma ideia. Contudo, a originalidade não é nosso principal 

foco na teia de aprendizagem – mesmo que para as mostras científicas onde o projeto poderá 

ser exposto esta característica seja relevante. Na intervenção, mais importante que a 

originalidade foi o maior protagonismo durante o processo de apropriação do conhecimento. 

No contexto deste projeto, a caixa-preta das questões mais específicas da eletrônica 

envolvida no funcionamento do sensor não mereceram serem abertas em nosso 

entendimento. Questões de ondulatória, em particular a acústica, foram parcialmente 

abordadas pelo professor de física (o professor de habilidades para Illich ou o especialista para 

Nehering). No entanto, o problema mecânico de como um dispositivo poderia determinar uma 

distância através da geração e recepção de ondas mecânicas teve sua solução a cargo dos 

aprendizes. 

 

 

6.4.2 Girarduíno 

 

A ideia inicial desse projeto, o girarduino, adveio do estímulo que uma oficina sobre 

o Arduíno trouxe aos participantes. Dois desses participantes, do primeiro ano do ensino 

médio, partiram a pesquisar na rede de computadores aplicações e projetos com o uso do 

micro controlador recém apresentado a eles. Na semana seguinte, vieram com o seu “achado”. 

Um vídeo no Youtube de um aparato robótico programado para seguir pontos com maior 

luminosidade. Um girassol robótico. Nas descrições do vídeo, uma característica que 

majoritariamente acompanha os entusiastas da utilização da placa: o compartilhamento de 

informações relevantes para a construção do aparato como, por exemplo, o código fonte que 

comandaria as ações dos motores e detalhes da montagem mecânica. Nada muito organizado, 

mas útil. No vídeo, os alunos identificaram sensores LDR15 em funcionamento, os mesmos 

sensores que já haviam conhecido na oficina de Arduíno. Talvez esse fato tenha contribuído 

para a identificação e interesse deles para com o aparato. Contudo, algumas questões foram 

                                            
15 Sensor eletrônico de luminosidade 
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colocadas aos proponentes. Qual a utilidade prática do objeto? Porquê construí-lo? Que 

problema se poderia resolver com o auxílio dele? 

A solução dada ao problema lançado aos alunos foi a de se utilizar o objeto descrito 

no vídeo – o girassol robótico – para automatizar a posição e direção de um painel fotovoltaico 

de captação de energia solar de acordo com a posição solar. Note que essa não é uma 

montagem muito original. Porém, a quantidade de conceitos da física que seriam utilizados no 

desenvolvimento de tal projeto, tornam-no potencialmente significativo na aprendizagem 

destes conceitos por parte dos participantes. 

O problema a ser respondido com a construção e uso do girarduino é se haveria um 

aumento na produção de energia elétrica por um painel solar fotovoltaico utilizando-se a 

automação para que siga o movimento aparente do Sol ao longo do dia. O trabalho seria o de 

adaptar o projeto descrito no vídeo, que consistia simplesmente em um girassol robótico, para 

um painel solar que se posicionasse segundo um ângulo, horizontal e vertical, de maneira a 

receber maior incidência da luz solar. Assim, podemos considerar que o vídeo utilizado 

configura-se como um REA, já que disponibilizava algumas informações que facilitaram a 

adaptação daquele objeto para a criação de um novo. Ressaltamos que é importante que, para 

que um ciclo de compartilhamento se feche, uma documentação do novo objeto seja 

disponibilizada para que outras pessoas possam se beneficiar e novas aplicações possam 

surgir a partir dele. 

Esse projeto recebeu atenção dos participantes por dois anos até chegar em sua 

versão final. Diversos problemas foram encontrados e resolvidos durante esse tempo. 

Podemos citar alguns problemas: dificuldade com a parte mecânica, adaptação do código da 

programação, empecilhos advindos de “ruídos” elétricos. Pudemos observar o aprendizado 

dos participantes sendo guiado pelas demandas do aparato que desenvolviam. Dessa forma, 

conceitos de programação, mecânica e eletricidade – para citar apenas alguns – foram sendo 

abordados, pesquisados e aprendidos de forma significativa pelos desenvolvedores do projeto. 

Chamamos atenção ao fato de que a motivação dos alunos não diminuiu a cada dificuldade 

encontrada, mas ao contrário. Acreditamos que eles tenham se dado conta que, a cada 

obstáculo ou etapa cumprida, mais conhecimento eles tinham sobre o aquilo que estavam 

desenvolvendo.  

Assim como Illich, concordamos que as pessoas devem reformular a forma com que 

interagem com as coisas comuns. A sociedade do consumo desencoraja que saibamos ou que 

investiguemos como as coisas comuns funcionam. É como se o processo não importasse, mas 

apenas o resultado. Durante o desenvolvimento deste projeto, pudemos identificar a dos 

participantes nos momentos da descoberta de que certas coisas, que antes pareciam 

inconcebíveis, eram possíveis de se fazer. O fascínio de se enxergar as coisas não só como 

uma caixa preta, mas como algo que depende de um processo.  

Figura 5 - Foto do suporte móvel para o painel construído pelos alunos 
desenvolvedores do projeto 
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Fonte: Ismael de Lima, 2015. 

 

Figura 6 - base móvel, painel solar e placa de circuito impresso 

 

 Fonte: Ismael de Lima, 2015. 

 

 

 

6.4.3 LED automatizado 
 

Uma das atividades clássicas da oficina de Arduíno consiste em automatizar uma 

lâmpada LED através da variação de luminosidade em um sensor LDR. Na oficina, o controle 

era feito para mudar a frequência com que o LED acendia e apagava. Com isso em mente, um 

grupo de alunos perguntou: seria possível controlar com o Arduíno a intensidade luminosa de 

uma lâmpada conforme a luminosidade de uma sala? O intuito de tal dispositivo seria o de 

diminuir o consumo de energia elétrica em ambientes que contam com uma iluminação natural. 

A partir desta ideia, mais um projeto estaria nascendo. O LED Automatizado consiste em uma 
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pequena maquete com dois ambientes. Um dos ambientes seria iluminado por um LED que 

permaneceria aceso com seu brilho nominal. Já o outro ambiente teria um LED automatizado 

pelo Arduíno que, de acordo com a luminosidade natural que influenciaria tal ambiente, 

pudesse aumentar ou diminuir sua potência. De alguma forma seria necessário se comparar 

os valores de consumo para se provar, ou não, a eficiência da automação. Em tempo, o LED 

automatizado foi desenvolvido por um grupo de alunos também do primeiro ano do ensino 

médio. Pouco sabiam eles a respeito dos conceitos e técnicas de eletricidade antes de 

envolver-se no projeto. Porém, com os conceitos básicos da eletrônica vistos na oficina de 

arduino, e um pequeno aprofundamento sobre as suas saídas digitais PWM, foi possível 

construir um primeiro protótipo de automação de um pequeno LED através da variação de 

luminosidade em um LDR. 

Contudo, algumas barreiras se impuseram. O Arduíno trabalha com pequenas 

tensões (de até 5V) e pequenas correntes (em torno de 40mA por pino). Para se iluminar um 

ambiente, mesmo que em uma pequena maquete para demonstração e testes de comparação, 

se faria necessário a utilização de um LED um pouco mais potente do que aqueles de 5mm 

que utilizamos na oficina. Para isso, precisaríamos do auxílio de uma fonte de, no mínimo 12V. 

O problema a ser resolvido era o de como se controlar com o Arduíno cargas vindas de fontes 

externas. A demanda levou a uma pequena explanação e prática de eletrônica aos alunos e 

ao professor comandada pelo adulto colaborador. Com um aprofundamento um pouco maior 

do que havíamos abordado a eletrônica na oficina de Arduíno, os alunos acompanharam a 

abertura de uma caixa-preta com a ajuda de um profissional da área em questão. Com isso 

em mãos, partiu-se para a construção do novo protótipo. Em poucos dias, um LED de 12V já 

estaria sendo controlado pela luminosidade no sensor. Em seguida construíram uma simples 

maquete para colocarmos as duas lâmpadas. Porém, ainda faltava realizar os testes. 

Para a comparação entre os consumos de cada uma das lâmpadas os alunos 

pesquisaram e concluíram corretamente que seria necessário a medida da energia elétrica 

dissipada pelos LED’s. Porém, a solução dada pelos aprendizes para o cálculo do consumo – 

o produto entre a intensidade da corrente medida, da tensão elétrica aplicada e do tempo – 

não seria aplicável na situação. A questão é que o PWM controla a potência da lâmpada 

automatizada através da modulação da largura de pulso enviada pelo pino de saída do 

Arduíno. Ou seja, a lâmpada consome menos potência pois, efetivamente, fica menos tempo 

ligada à tensão. É como se ela fosse ligada e desligada diversas vezes enquanto a outra 

lâmpada, sem o controle, permanece ligada o tempo todo. Sendo assim, a solução adotada foi 

a de simplesmente multiplicar a potência da lâmpada, medida experimentalmente, pelo tempo 

em que permanece ligada em cada situação. Estes valores, além de serem salvos na janela 

serial do Arduino IDE16 são mostrados em tempo real em uma tela LCD. Os resultados iniciais 

mostram uma grande economia de consumo de energia através da automação do LED, mas 

o dispositivo ainda merece ajustes para trazer resultados mais confiáveis e realistas.  

                                            
16  O Arduino IDE é uma aplicação multiplataforma escrita em Java esquematizado para 
introduzir a programação de desenvolvimento de software. 
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O projeto do LED Automatizado foi desenvolvido no segundo ano da aplicação da 

intervenção e por isso ainda se encontra em fase inicial de desenvolvimento. Mesmo assim, o 

projeto chamou atenção na Mostra Científica do Carmo e conseguiu credencial para a 

MOSTRASEG (UCS), onde também teve seu reconhecimento. 

 

 

6.5 VISÃO GERAL DOS PROJETOS DESENVOLVIDO PELOS 

PARTICIPANTES NA INTERVENÇÃO 
 

A criatividade dos alunos é constantemente podada durante o ensino básico em favor 

de uma sequência de aprendizado determinada por um currículo fragmentado. Ivan Illich atribui 

ao caráter mercantilista da instituição escolar essa necessidade de se recortar o conhecimento 

em pedaços e de empacotá-lo de tal forma que ela possa distribuí-lo aos poucos aos 

aprendizes. Em nossa intervenção desescolarizada buscamos a quebra deste paradigma 

fragmentador de conhecimento de modo que o aprendiz possa ter acesso ao que lhe interessa 

no momento de sua necessidade ou curiosidade. Portanto, um dos objetivos do Clube de 

Ciências é oferecer o suporte e a atmosfera ideal para que o aprendiz possa exercer sua 

criatividade e, de acordo com o seu interesse, busque da forma mais autônoma possível o seu 

aprendizado através do desenvolvimento de projetos com temas livres. Esta intervenção 

desescolarizada ocorre dentro da escola (escolarizada). Tal peculiaridade já é suficiente para 

que encontremos limites por barreiras institucionais e oposições culturais do discente.  

Não obstante, acreditamos ter efetivado a superação de algumas barreiras escolares 

causadas pela fragmentação curricular. A escolha dos conteúdos – para se utilizar uma 

linguagem escolar – que deveriam ser explorados foram elegidos não pela etapa na sequência 

escolar do participante, mas pelo problema a ser resolvido. Acreditamos que desta forma o 

interesse do aluno pelo assunto é fortalecido, podendo facilitar o aprendizado com uma maior 

autonomia. O conceito das caixas-pretas trazido-nos por Nehring et al. trouxe à prática uma 

maior leveza ao lidarmos com assuntos mais complexos ligados ao desenvolvimento de cada 

projeto. Como sugere Illich, as coisas necessárias para o aprender do aprendiz estavam 

presentes durante a intervenção, bem como alguns modelos de habilidade. A colaboração do 

adulto, engenheiro eletricista e pai de um participante, foi fundamental para o sucesso do 

segundo momento da intervenção (desenvolvimento dos projetos). 

 

  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – LIMA, LIMA Jr.& PEZZI   v.28 n.5 2017 
 

 32 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – LIMA, LIMA Jr.& PEZZI   v.28 n.5 2017 
 

 33 

7 ÚLTIMAS PALAVRAS 
 

Nossa proposta de trabalho tem como intenção favorecer uma aprendizagem mais 

livre e autônoma através da formação do que Ivan Illich acredita ser a chave para uma nova 

instituição educacional moderna: as teias de aprendizagem. Em particular, os assuntos 

desenvolvidos em nossa sugestão de teia descrita neste texto de apoio ao professor – a 

intervenção desescolarizada – foram de cunho científico e tecnológico. Não obstante, outras 

formas de teias desescolarizadas mais abrangentes podem ser inspiradas a se formarem. 

Além disso, almejamos que a fragmentação do conhecimento induzida no ser escolar seja 

superada já que os conteúdos curriculares não guiarão nossa intervenção. Ao contrário: será 

o projeto de interesse do participante que deverá decidir e indicar quais os conceitos serão 

abordados, pesquisados e – se tivermos êxito – apreendidos. 
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