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"A nossaciência,comparadacom o mundoque descreve,é
peguenae infantil. No entanto,é a coisa mais preciosaque
temos."
AlbertEinstein
"C i ê nc ia
a B r inc ar 2-D e s c o b re
a T e rra " é a c o n ti n u ação
lógÍcae naturalde "Ciência
a Brincar",
um dosprimeiros
livros
publicados
em Portugal
e porautoresportugueses
sobreciência
paracrianças.
Era claro que a "Ciênciaa Brincar"tinha de continuar.
Projectose livros como esse, em que a experimentação
é
colocadaao alcancedos maisjovens, correspondem
a uma
necessidade
das crianças,
dos educadores
e das famílias.A
"Ciência
resposta
do público
aoprimeiro
a Brincar"
Íoielucidativa
da falta que faziaentre nós esse génerode liteÍatura(a que
porvezesmateriaisdiÍíceisde
haviaera importadarequerendo
encontrar).
0s livrosda primeira
ediçãodo primeiro"Ciência
a
Brincar"não só se esgotaramnas livrariascomoforamutilizapráticasde iniciaçãoà
dos num sem númerode actividades
que este novo
ciênciaum poucopor todo o país. Espera-se
"Ciência
a Brincar",
o segundo
de umasériecujobomfuturose
tenhao mesmoacolhimento.
A ideiacentralé a mesma:
,augura,
proporcionar
a ciênciao mais cedo possível,o que significa
ciênciano jardimde infânciae no primeirociclo do ensino
básico.0 formatoé tambémo mesmo,com a descriçãode um
conjuntoseleccionado
de experiências,
com materiaisacessíe
realização
elementar.
0s
desenhos
infantisajudama
:veis
L'
a
Bercebercomoas nossascriançassão altamentereceptÍveis
bste tipo de actividades.
O sucessoserádecertoo mesmo.

Porquehavemosde dar a ciênciaaos nossosjovenso mais
cedo possível?Em primeirolugar,porqueé a "coisa mais
preciosaque temos".Depois,porqueé de pequenino
que se
torceo destinoe o nossodestino,de Portugal,
da Europae do
pelo conhecimento
resto do mundo,passa necessariamente
científicoe pelasatitudescientíficasque a ele conduzem.
Ora,
o conhecimento
científicoé algoquedevecomeçara brincar,de
(a "ciência
podesero início
umamaneira
estimulante
a brincar"
da "ciência a sério"),e a atitudecientífica,que consistede
formularquestões,experimentar
com cuidado,observarcom
atençãoe validaras conclusõesalcançadas,
é um hábitoque
ou se adquirequandose é novo ou dificilmentese adquire
depois.

tipo artístico(comose a ciênciafosse inimigada arte e não
íosse,tantocomoesta,expressão
Naescola
de criatividade...).
primária,tambémhá tempoparaisso até porque um "conteú"estudodo meio".Este
do" curricular
se intitulaprecisamente
meioé porvezesentendidocomomeiosocial,quetem decerto
o seu lugar na educação.Contudo,antes de sermosseres
sociais,somosseresvivosque habitamo planetaTerra,respiram o ar - uma misturade azoto,oxigénioe outrosgases,e
bebemágua - um líquidoindispensável
à vida tal como a
conhecemos.
0 nossomeioé fisicoantesde ser social.

"Ciênciaa Brincar2 - Descobrea Terra"é um conviteà
descoberta
do nossoplaneta.Fala-sehojemuitoe com propriEmPortugal,
só recentemente
se vê um movimento
amplono
edade
de
cidadania.
Convémnão esquecerque, antes de
sentidode levar a ciênciaàs crianças.As dificuldadessão
país,somoscidadãosde um planeta.
sermos
cidadãos
de
um
múltiplas,emboraas criançasnãofaçampartedessasdificuldapoisà descoberta
respeitá-lo.
lmporta
conhecê-lo
e
Partamos
da
des.As crianças,aquicomoemtodomo lado,sãonaturalmente
Terra!
curiosase participativas
em actividadesexperimentais
onde
possamdar largasà sua curiosidade.
A dificuldadepor vezes
estána escola,ou melhor,numsistemaescolararcaico,profunLIVROSPARASABERMAIS
damenteavessoà ideiade actividades
experimentais
e profundamentearreigadode concepções
retóricas.Temosinstalado
- ConstançaProvidência,
HelenaAlbertoe CarlosFiolhais,
um divórcio
entrea escolae a ciência.
0s educadores
sã0,eles
a Brincar",
Bizâncio
Portuguesa
e Sociedade
de Física,
própriose em muitoscasos,vítimasda educaçãoque tiveram. "Ciência
Falamdascoisasmasnãomexemnelasporquea escolaonde 2000.
andaram
lhesincutiu,
aindaquede maneira
subreptícia,
o receio
Este livro é o primeirode uma série que agoracontinua.
de mexer.Comohão-depôros seusalunosa mexer?Comohápor explicar,experimentalmente,
Começa
como é que uma
de a escola"mexer"e andarparaa frente?
que
simplespinhapodeservirde higrómetro,
um instrumento
pinhamolhada
pinha
mede
a
humidade
do
ar:
a
encolhe
e
a
seca
Poissimplesmente
tentandorealizaralgumas(ou aindame(leitor:usea pinhaparasabera humidade!),
Continua
lhor,todas)as actividades
tão bemexpostasnesteexcelente expande
podemos
mostrando
como
se
constrói
uma
bússola.
Não
nos
livr.o
de Constança
Providência
e lsabelSchreckdosReis.Dentro
esquecerquefoi a bússolaqueorientoua carreiracientíficade
e forada aula.Emcasae no campo.Naescolapré-primária
há
Einstein.
0 paioÍereceu-lhe
umabússolaaos4 anos.Nassuas
mÍritoespaçoe tempo para descobríras actividadesde tipo
"Notas
Autobiográficas",
Einstein
escreve:
científicoque têm sido preteridasem Íavorde actividades
de
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"Comose explicaque às vezesnos maravilhemos
de modo
completamente
espontâneo
com algumaexperiência?
Esteassombroparecesurgirquandouma vivênciaentra em conflito
com um mundode conceitosmuito rígidojá dentrode nós.
repercuteQuandoesseconflitoé vividodurae intensivamente,
se decisivamente
sobreo nossomundode ideias.A gvolução
deste mundoé, em certo sentido,uma fuga constantedo
assombro.Umfactoprodigioso
destegéneroexperimenteio
de
menino,aos 4 ou 5 anos quandomeu Pai me ofereceuuma
bússola.0 factode a agulhase comportar
de modotão determinadonão se integraem nadacom a classede fenómenosque
cabemno mundoinconsciente
dosconceitos.
Aindame recordo
- ou creio recordar- que esta experiênciame causouuma
impressãoprofundae indelével."
- "Ciênciaa Brincar2 - Descobrea Terra!,de Constança
Providência
e lsabelSchreck
dos Reis,Bizâncio,
2001 (saiem
Setembro).
0 livroparteda presençano jardim€scolade meninos/asde
diferentespartesdo planeta:Portugal,
a Alemanha
e a Rússia
(Portugal
começa,felizmente,
a importaremigrantes
em vezde
simplesmente
E a pergunta
os exportar).
é: a quedistância
ficam
os paísesnataisdessesmeninos?E quetemanhotêm?E onde
que podemser respondifaz maisfrio duranteo ano?Perguntas
das com representações
do planeta,comoglobos,mapas,gráficos,etc. Depois,o livroexploraa terradebaixoliteralmente
dos
nossospés, quandointerrogaque bichinhoshá na ïerra? Aí
temoso bichohumanoa ouerersaberondeestáe comouemvive.
*Prefácio
aolivro"Ciência
a Brincar
2 - Descobre
a Terra!,
de
Constança
Providência
e lsabelSchreck
dasReis,Bizância,
noprelo.
tcados@teor.ffs,uc.pt
http://nautilrc.Íis.uc.ptl-cíolhais
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