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 A cibercultura e a cultura da ciência 
no currículo da Física

Laercio Ferracioli

“O passado é lição para se meditar,
não para se reproduzir.”

Mario de Andrade

Introdução

No atual contexto da cibercultura, com seus artefatos e insumos digitais, 
observa-se um movimento nas relações entre produção, difusão e divulgação da 
informação científi ca que podem e devem ser observadas na busca de alternativas 
para a comunicação da ciência e consequente promoção da cultura científi ca.

Nessa perspectiva, quando se busca integrar suportes digitais para a tro-
ca de informações científi cas e comunicação da ciência, com a possibilidade de 
produção e compartilhamento de conhecimento colaborativamente e em tem-
poralidades distintas, seja através de comunidades on-line, mídias sociais ou na 
simples troca de mensagens de texto, esse movimento é de construção da cultura 
da ciência e que, amparado pelos suportes digitais, naturalmente se insere e é 
parte da cibercultura.

Sobre a cultura científi ca

O governo britânico, através do Ministério de Cultura, Mídia e Esporte, 
publicou em Março/2016 o primeiro Culture white paper (Great Britain, 2016) 
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dos últimos cinquenta anos, proclamando que todos devem ter a oportunidade 
de experienciar a cultura, participando dela, criando-a e ver suas vidas transfor-
madas por ela. Na esteira dessa publicação, a British Science Association (BSA) 
– a Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência – abriu o debate levantando 
a questão sobre qual o papel da ciência no contexto desse documento ofi cial. Para 
além de instigar a imaginação de jovens ou gerar oportunidades, a BSA afi rma 
que os benefícios serão realmente tangíveis na medida que seja incorporada a 
ideia de que a ciência é parte inata da cultura. Mas que, para se atingir esse objeti-
vo, serão necessárias ações diretivas para esse fi m. Talvez, diretivas que refl itam o 
espírito da criação British Broadcasting Corporation (BBC) no início do século 
passado em acordo com princípios desse mesmo ministério e que, no pós-guerra 
de 1945, desempenhou papel decisivo na cultura britânica a partir do entendi-
mento da educação e ciência como pilares de uma nação.

Nessa perspectiva, é preciso buscar a promoção da cultura da ciência no 
cotidiano da população. Uma cultura que vá além da informação científi ca, do 
conhecimento, mas que traduza um estilo de vida, uma maneira de ser em que 
as formas têm tanta importância quanto o conteúdo. A cultura sendo entendida 
como algo anterior ao conhecimento, uma propensão de espírito, uma sensibi-
lidade e um cultivo da forma, que dá sentido e orientação aos conhecimentos, 
como discorre Vargas Llosa (2012) citando T. S. Eliot.

Assim, a cultura da ciência, além de incluir diferentes olhares sobre a di-
vulgação científi ca, desde a visão francesa de popularização ou vulgarização da 
ciência, passando pela visão norte americana de alfabetização científi ca e a visão 
inglesa de percepção ou compreensão pública da ciência, inclui também a inata 
visão de que o processo do desenvolvimento científi co e tecnológico é cultural. 
Como afi rma Vogt (2006): seja do ponto de vista de sua divulgação para a socie-
dade visando o estabelecimento de relações críticas e necessárias entre o cidadão 
e os valores culturais de seu tempo e de sua história, a cultura da ciência engloba 
os processos de sua produção, sua difusão entre os pares ou na dinâmica social 
do ensino e da educação.

É esse o cenário em que o presente capítulo se insere, construindo uma 
narrativa de uma experiência em uma disciplina do primeiro período da grade 
curricular do curso de Física da Universidade Federal do Espírito Santo.

O contexto da narrativa

Na busca de promover um maior engajamento de calouros do curso de 
Física, no contexto do curso em que ingressaram foi criada uma disciplina, In-
trodução ao Estudo de Fenômenos Físicos, que é ofertada para todas as turmas de 
calouros: seu objetivo é apresentar a Física e a Ciência em geral com enfoque em 
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processos e conhecimento. Ou parafraseando Vargas Llosa (2012), com enfoque 
em forma e conteúdo. Para além de apresentar conteúdos específi cos da Física, a 
proposta é a de levar o estudante ao entendimento dos processos de construção 
do conhecimento da Física, incluindo a experimentação, com a execução de ex-
perimentos clássicos da Física: uma busca da promoção da cultura científi ca. Essa 
iniciativa surgiu a partir da constatação de que um elevado número de estudantes 
abandona o curso antes do término do primeiro semestre. As causas desse aban-
dono incluem difi culdades dos egressos do ensino médio em conteúdos básicos 
da Matemática, que afetam diretamente o desempenho nas disciplinas básicas de 
Física e Cálculo e a desmotivação causada pela inexistência de uma disciplina que 
apresentasse, logo no início do curso, um panorama geral, concreto e de visibili-
dade da Física a esses estudantes.

Ciência & Tecnologia, Cultura da Ciência e o Pensar & Fazer

A proposta de trabalho na disciplina foi estruturada, no contexto das di-
retrizes para a educação em ciências articulando-as à temática tecnologia como 
apontado pelo National Research Council (1996). O documento adota um pa-
radigma denominado Ciência como investigação – science as inquiry, defi nindo-o 
como um passo além de “ciência como um processo”, que levaria o cidadão a 
combinar processo e conhecimento científi co na medida que utilizasse raciocí-
nio científi co e pensamento crítico no desenvolvimento de seu entendimento 
sobre ciência. (NRC, 1996, p. 23, tradução nossa) Dessa forma, esse paradigma 
auxiliaria o cidadão a desenvolver o entendimento de conceitos científi cos; o 
entendimento da natureza da ciência; a valorização do “como sabemos” o que 
sabemos em ciências; as habilidades necessárias para tornar-se um questionador 
independente sobre o mundo que o rodeia; e a disposição para utilizar suas habi-
lidades, competências e atitudes associadas a ciência.

O documento, também, aborda a estreita relação entre os conceitos de 
ciência e tecnologia, distinguindo suas características a partir de seus objetivos: 
ciência tem o objetivo de entender o mundo que nos rodeia – natural world, 
enquanto tecnologia tem o objetivo de operar modifi cações no mundo ao nosso 
redor para atender a nossas necessidades específi cas – designed/artifi cial world. 
Dessa forma, postula-se que ciência como investigação é o paralelo para tecnologia 
como design com o foco no desenvolvimento de habilidades e entendimento dos 
limites, possibilidades e relações entre esses dois conceitos. Um importante as-
pecto é ressaltado quando aponta que “o uso de tecnologia não pode ser confun-
dido com tecnologia instrucional que provê estudantes e professores com estimu-
lantes ferramentas, tais como, computadores, para desenvolver questionamentos 
e entender ciência”. (NRC, 1996, p. 23, tradução nossa)
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Outro aspecto a ser ressaltado é que o documento inclui em suas diretrizes 
a formulação de explicações e construção de modelos, sejam estes físicos, conceituais 
ou matemáticos, para a diferenciação entre descrição e explicação, explicitando 
causas e seus efeitos e estabelecendo relações baseadas em evidências e argumento 
lógico.

Nesse contexto, na visão de ciência como investigação, que busca o enten-
dimento do mundo que nos rodeia, a cultura da ciências pode mimetizar passos 
desse processo na medida em que promove a Observação; Levantamento de hipó-
teses; Proposição de questões; Análise de fontes de informação na busca do que já é 
conhecido; Revisão do que já é conhecido à luz de evidências experimentais; Planeja-
mento e condução de experimentos; Utilização de ferramentas e técnicas adequadas 
para coletar, analisar e interpretar dados; Utilização do pensamento crítico e lógico 
entre evidências e proposição de respostas, explicações e predições; Consideração de 
explicações alternativas; Relato de resultados. (NRC, 1996)

Na adoção do paradigma de tecnologia como design, o grande público pode 
ser levado a construir e/ou explorar o mundo ao seu redor ou mundos artifi ciais 
e operar modifi cações para atender a necessidades e demandas de um problema 
específi co, por exemplo, levando-o a comparar resultados gerados pela simulação 
desse modelo com resultados obtidos em situações reais, ou construir um modelo 
a partir de dados obtidos em situações reais, ou, ainda, na análise de séries preté-
ritas de dados para a previsão de cenários futuros. (FERRACIOLI et al., 2012)

Nessa perspectiva, o estudante é levado a refl etir sobre o seu conhecimento 
prévio em relação ao tema abordado, sobre suas concepções que dão suporte a 
esse seu conhecimento e sobre os conceitos científi cos abordados levando-o a 
articular processo (forma) e conhecimento (conteúdo) na medida em que utiliza o 
raciocínio científi co e pensamento crítico.

Dessa forma, a articulação da visão de ciência como investigação com a vi-
são de tecnologia como design com o foco no desenvolvimento de habilidades 
e entendimento dos limites, possibilidades e relações entre esses dois conceitos 
fornecem subsídios para a construção de uma cultura da ciência que promova o 
engajamento de estudante ingressantes no curso de Física.

Uma estratégia para a implementação dessa visão é a utilização do Diagra-
ma V1 que apresenta a visão de ciência como investigação nas dimensões de con-
teúdo e forma. Nessa abordagem, o enfoque no domínio conceitual e no domínio 
metodológico são traduzidos no pensar e o fazer onde a ciência e a tecnologia po-
dem ser pensadas como investigação e design. Nessa perspectiva, uma estrutura 
básica mínima o Diagrama V é apresentada na Figura 1.

1  A esse respeito, ver Ferracioli (2005).
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FIGURA 1 – O Diagrama V

Fonte: Adaptado de Ferracioli (2005, p. 109).

Essa estrutura básica entre o pensar & fazer permite, entre outras ativida-
des, o desenvolvimento da formação de mediadores (FERRACIOLI; RODRI-
GUES, 2018), estruturação de design de exposição de ciência e arte no paradig-
ma de “arte como investigação” (FERRACIOLI, 2016a, p. 108), articulação de 
formação de professores para visitação a exposições desses com seus estudantes 
(RABBI, 2016); estruturação de visitação autoral (FERRACIOLI, 2016b); es-
truturação de roteiros sistematizados para acompanhamento de atividades em 
sala temática. (FERRACIOLI, 2011)

Uma adaptação do Diagrama V utilizado na disciplina é apresentado na 
Figura 2.

FIGURA 2 – O Diagrama V da disciplina

Fonte: Adaptado de Gowin (1984, p. 61).
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A implementação para a narrativa: sala de aula on-line

Para se atingir os objetivos da disciplina de forma a articular as diretrizes 
relacionadas a ciência & tecnologia, pensar & fazer e a cultura da ciência desde o 
início estava claro que a disciplina não poderia ser ministrada à maneira tradi-
cional em uma estrutura de sala de aula onde o estudante/consumidor/ouvinte 
segue o professor/produtor/transmissor. A alternativa mais adequada foi a de 
implementar em nível de graduação uma proposta já utilizada em nível de pós-
graduação: criar uma sala de aula on-line, na plataforma Moodle de ensino à 
distância para disciplina como apoio ao ensino presencial. (SANTANA, 2013)

A proposta de criação da sala on-line na plataforma Moodle, vai ao encon-
tro da premissa de integração de suportes digitais para a troca de informações e 
comunicação sobre temática específi ca, no presente caso, a ciência Física, com 
a possibilidade de produção e compartilhamento de conhecimento colaborati-
vamente e em temporalidades distintas. Considerando tanto o ritmo próprio 
do estudante quanto o local de onde pudessem acessar e efetuar as atividades 
propostas, trata-se de um espaço de sociabilidade, organização, estruturação, in-
formação, conhecimento e cultura. Ao convidar o estudante para participar da 
sala de aula on-line o professor não apenas incorpora uma mídia adicional para 
potencializar os processos de ensino e aprendizagem, como também abre a pos-
sibilidade de promover a busca de informação e possível construção de conheci-
mento e cultura em um universo sem limites físicos.

A plataforma Moodle é uma ferramenta altamente customizável. Houve 
um investimento em torno da construção de uma estrutura específi ca de navega-
ção e de disponibilização dos conteúdos e das atividades propostas. A sala on-line 
foi construída no formato semanal e a disciplina foi estruturada em um bloco 
único de navegação. Foram disponibilizadas as principais funções do Moodle, 
tais como, construção do perfi l por cada estudante; tarefas, ferramentas de co-
municação com envio de mensagens; fórum; glossário; wiki que é o recurso do 
Moodle utilizado para a construção coletiva de conhecimento e o recurso ques-
tionário, uma ferramenta para pesquisa de dados e para avaliação.

A narrativa

Na primeira vez que a disciplina foi ministrada a partir dessa proposta em 
2017/1, a sala on-line foi disponibilizada duas semanas após o início do semes-
tre com parte da programação do semestre. Dessa forma os estudantes podiam 
vislumbrar a carga de trabalho que teriam pela frente e conjugar com as de-
mandas das outras disciplinas que cursavam. Já na segunda vez que a disciplina 
foi ministrada no semestre seguinte, ao iniciar o semestre a grande maioria das 



209

 A cibercultura e a cultura da ciência no currículo da Física

atividades já estavam no ar, faltando apenas algumas naturais alterações baseadas 
na avaliação do semestre anterior. Dessa forma, as atividades eram apresentadas 
em sala de aula e o texto de descrição, objetivos, tarefas e datas de entrega das 
mesmas eram disponibilizadas na sala on-line de onde o estudante poderia fazer 
o download de arquivos.

As atividades foram planejadas de acordo com os referenciais descritos nas 
seções anteriores, explorando e articulando o pensar e o fazer, conteúdo e forma, 
conhecimento e processos, ciência e tecnologia, com um enfoque crítico sócio-polí-
tico-social da história, fi losofi a e evolução do conhecimento da Física. Para o en-
tendimento dessa articulação e enfoque, a seguir serão descritas quatro atividades 
mais extensas e de maior relevância na disciplina.

A atividade mestra da disciplina foi a contínua utilização do Diagrama V 
para a organização e estruturação das atividades propostas. Esse procedimento 
possibilitou a contínua articulação do enfoque da disciplina em processos e co-
nhecimento com as perspectivas de ciência como investigação e tecnologia como 
design, do pensar e fazer, e com a perspectiva da cultura científi ca articulando 
forma e conteúdo. Dessa forma, o Diagrama V foi solicitado, discutido, refeito, 
por exemplo, na realização de experimentos clássicos como o resfriamento/aque-
cimento de um líquido ou carga/descarga de um capacitor. Na segunda vez que 
a disciplina foi ministrada, foi também solicitado a organização e estruturação da 
utilização do Arduino, uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em 
hardware e software que articula programação, montagem e testagem de circuitos 
para o desenvolvimento de projetos interativos.

Uma segunda atividade que perpassou o semestre todo foi a leitura do livro 
A evolução da física de autoria de Albert Einstein e Leopod Infeld, um exemplar 
clássico da literatura que aborda paradigmas e exemplares da Física, na acepção 
kuhniana, desde Galileu até por volta do fi nal da década de 1930, quando o livro 
foi publicado. Apesar de publicado nessa época, é um livro atual pela sua cui-
dadosa organização que o torna um clássico da divulgação científi ca e promotor 
da cultura da ciência. Os capítulos do livro foram divididos em cinco blocos de 
leitura: a cada três semanas os estudantes deveriam ler um bloco e enviar através 
da sala on-line um arquivo com resumo, três palavras-chave para o bloco de lei-
tura, descrever o maior aprendizado que havia obtido após a leitura e formular 
três questionamentos sobre o que havia lido. Tarefa árdua para os estudantes e 
para o professor: para os estudantes pela demanda de leitura assídua e escrita da 
atividade; para o professor pela demanda de leitura e escrita de comentários so-
bre conteúdo (Física) e forma (língua portuguesa) de uma centena de trabalhos 
com contínuos feedback. Na entrega dos trabalhos aos estudantes havia ampla 
discussão sobre conteúdo e forma. Os três questionamentos formulados por cada 
um dos estudantes não eram discutidos na perspectiva de respondê-los em sala 
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de aula: a abordagem era de levantamento de tipos de dúvidas e recomendação 
para que ao longo do curso, retornassem a esses questionamentos para serem por 
eles mesmos respondidos.

Uma terceira atividade que demandou uma sistemática atenção dos estu-
dantes foi a 30 dias de Observação Contínua e Esboço da Lua. A motivação foi a 
observação do fi rmamento realizado por Galileu no século XVII com o auxílio 
de sua suposta invenção – a luneta, fato incorporado para a discussão do processo 
de invenção, perfi l do empreendedor, registro de patentes da atualidade, apro-
priação indevida, entre outros. A atividade tinha múltiplos objetivos passando 
pela observação e sistematização de fenômeno natural, observação e medida em 
Física até a abordagem fenomenológica com discussão de modelos qualitativos 
e quantitativos. Com essa atividade foi possível explorar a perspectiva da ciência 
como investigação – hipóteses sobre as crateras da Lua – e tecnologia como design 
– a luneta. Cada estudante deveria observar a Lua diariamente e fazer um esboço 
da observação com informações mínimas sobre esse processo e concluindo com 
um resumo de suas descobertas. A dinâmica de avaliação dos trabalhos foi de-
senvolvida a partir de um instrumento de avaliação disponibilizado juntamente 
com a atividade. No dia da entrega da atividade, o trabalho de um estudante era 
avaliado por um colega respondendo o instrumento proposto. Após a entrega 
dessa avaliação, o professor avaliou o trabalho entregue e a avaliação do colega.

Uma quarta atividade com o objetivo de explorar o perfi l do físico pós-re-
nascença e na atualidade, as difi culdades de se sobrepor paradigmas estabelecidos 
e dominantes, mesmo que ultrapassados e a crítica científi ca e política do proces-
so de construção do conhecimento da Física, foi a leitura da peça de teatro A vida 
de Galileu de Bertold Brecht. A peça foi dividida em cinco blocos de leitura: em 
cada bloco o estudante deveria escrever um resumo de 100 palavras e apresentar 
três palavras-chave. Ao fi nal, deveria escrever um resumo geral de 300 palavras e 
apresentar seis palavras-chave. O arquivo deveria ser enviado através da sala 
on-line. Outra tarefa árdua para estudantes e professores: na entrega dos traba-
lhos, ampla discussão sobre os aspectos descritos acima.

Nesse contexto, a sala de aula on-line desempenhou o papel de fi o condu-
tor desse movimento de busca de alternativas para a comunicação da ciência e 
promoção da cultura científi ca amparada por suporte digital.

A lição para o futuro

Ao meditar sobre a lição do passado para não reproduzir no futuro, algu-
mas considerações sobre o pensar e o fazer a disciplina devem ser construídas. 
Refl etindo sobre o pensar da disciplina, pode-se considerar a proposta de pro-
mover a cultura da ciência no âmbito de disciplina a partir da integração de 
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artefatos e insumos digitais para a troca de informações, e comunicação para a 
produção e compartilhamento de conhecimento colaborativamente e em tempo-
ralidades distintas, ou seja, promover a cibercultura da ciência. Essa abordagem 
pode ser analisada a partir da cultura participativa de Henry Jenkins em A cultura 
da convergência na qual os consumidores estão atuando cada vez mais de forma 
participativa e crítica. Para o autor a convergência representa uma transformação 
cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informa-
ções e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos, não devendo ser 
compreendida como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro 
dos mesmos aparelhos. (JENKINS, 2006, p. 27) Talvez, um alerta para a articu-
lação dos paradigmas de ciência como investigação e tecnologia como design.

A expressão cultura participativa, utilizada pelo autor, contrasta com as no-
ções mais antigas sobre passividade dos espectadores dos meios de comunicação. 
Assim, construindo um paralelo educacional e contextualizando no ambiente da 
sala de aula tradicional, o professor pode ser entendido como produtor e o estu-
dante como consumidor. Nesse contexto, pode-se dizer que, em vez de falar sobre 
produtores/professores e consumidores/estudantes de mídia/conteúdos como ocupan-
tes de papéis separados, pode-se considera-los como participantes interagindo de 
acordo com novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo. 
O autor tem o cuidado de afi rmar que nem todos os participantes são criados 
iguais. Corporações/Escolas – e mesmo indivíduos/professores dentro das corporações/
escolas de mídia/educação – ainda exercem maior poder do que qualquer consu-
midor/estudante individual, ou mesmo um conjunto de consumidores/sala de aula. 
E alguns consumidores/estudantes tem mais habilidades para participar dessa cul-
tura emergente do que outros. (JENKINS, 2006, p. 28) Talvez, mais um exem-
plar das difi culdades de se sobrepor paradigmas estabelecidos e dominantes, mes-
mo que ultrapassados, como abordado por Bertold Brecht em A vida de Galileu.

Nesse contexto, o autor ainda aponta que produtores que não consegui-
rem fazer as pazes com a nova cultura participativa enfrentarão uma clientela 
declinante e a diminuição dos lucros. (JENKINS, 2006, p. 51) Continuando o 
paralelo com a educação, professores e escolas que não entenderem a transforma-
ção cultural em construção disparada pela convergência, fi carão à margem das 
contendas e as conciliações resultantes irão redefi nir a cultura pública do futuro.

Na refl exão sobre o fazer da disciplina, a abordagem é na avaliação do que 
efetivamente se implantou, na prática, e o que foi articulado no pensar a disci-
plina. A construção sala de aula on-line na Plataforma Moodle foi a implantação 
de um processo tecnológico unindo múltiplas funções dentro de um mesmo 
ambiente na busca de se alinhar à cultura participativa à medida que estudantes 
seriam incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 
conteúdos midiáticos dispersos. No entanto, a utilização cotidiana desse recurso 
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revelou-se limitada: seja pela experiência restrita em relação a plataforma e sua 
dinâmica de utilização ou pela demanda exigida em atender uma centena de es-
tudantes ávidos a participar. Assim, apesar das discussões em sala de aulas terem 
seguido essa diretriz, os recursos mais signifi cativos da plataforma, wiki e glossário 
que permitem a construção coletiva de conhecimento não foram utilizados em 
sua plenitude, restringindo, dessa forma, a experiência dos estudantes em de-
sempenharem o pleno papel de produsers, expressão cunhada por Axel Bruns em 
2008, ou seja, a experiência de serem produtores e usuários.

Meditação fi nal

A meditação sobre esse passado construído recentemente, inevitavelmente 
nos leva à sua não repetição. Um balanço geral dessa experiência narrada revela 
que apesar da crítica ao número de atividades propostas houve o engajamento 
dos estudantes matriculados na utilização da sala on-line e realização das ativi-
dades propostas e a redução do número de abandonos do curso ao longo do 
primeiro semestre do curso de Física. Esses resultados são sustentados por dois 
clássicos parâmetros de avaliação de plataformas de ensino à distância, interati-
vidade – dados que demonstram alguma forma de comunicação e produtividade 
- dados que demonstram a produção e entrega de atividades propostas. (FERRA-
CIOLI, 2003) Apesar desses parâmetros nem sempre revelarem a real avaliação 
desses processos, nessa experiência relatada, eles apontam quantitativa e qualita-
tivamente para a participação e engajamento desses estudantes egressos do ensino 
médio nessa disciplina.

Para o futuro dessa experiência, nos resta a continuidade de sua execução 
e sistemática avaliação para se entender os limites e as variantes que forneçam 
subsídios e diretrizes para o engajamento na cultura participativa da ciência.
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