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Apresentação
Coleção Temáticas em Ensino de Ciências

Organizar esta coleção nos foi um desafio. A pergunta de como,          a 
partir das programações do “VI Encontro Nacional de Ensino de Ciências da 
Saúde e do Ambiente Guaracira Gouvêa”, reuniríamos as discussões travadas 
nele, sem perder o momento dos temas em debates,   nos guiou até aqui.

O objetivo da Coleção foi o de contribuir e divulgar o conhecimento e 
o caráter científico e social das pesquisas produzidas pela ampla comunidade 
da área de Ensino, abrangendo o espaço público das discussões.

Dessa forma, buscamos cumprir os objetivos do Encontro, quais 
sejam: (i) Favorecer a interação de pesquisadores, professores e estudantes 
em torno da apresentação e discussão de trabalhos e atividades de pesquisa 
em Ensino de Ciências em sua interface com as questões de Saúde e de 
Ambiente; (ii) Aproximar os professores da escola básica das discussões sobre 
as pesquisas na área de Ensino, em especial daquelas que versam sobre ensino 
e saúde, ensino e ambiente   e Ensino de Ciências; (iii) Divulgar os resultados 
das pesquisas que vêm  sendo desenvolvidas na área de Ensino de Ciências 
e Matemática, com ênfase na tríade Ensino-Saúde-Ambiente; (iv) Oportunizar 
o acesso aos referenciais teórico-epistemológicos que orientam as pesquisas 
recentes na área de Ensino; (v) Reunir pesquisadores da área de Ensino de 
Ciências que, particularmente, desenvolvam ações de investigação na interface 
com as questões relativas ao Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente em 
espaços formais e não-formais de ensino, com a finalidade de discutir trabalhos 
de pesquisa recentes e tratar de temas de interesse da área e; (vi) Favorecer 
a interação dos pesquisadores, bem como, dos  alunos de Iniciação Científica, 
Graduação, Mestrado e Doutorado que desenvolvam temas pertinentes à área.

Tendo por base esses objetivos, sistematizamos em séries temáticas 
os cinco volumes da “Coleção Temática em Ensino de Ciências”. Ela está 
vinculada à Editora Imperial do Colégio Pedro II, que, mobilizada pelo objetivo 
de contribuir “para a produção de conhecimento, para o enriquecimento 
artístico-cultural e para a reflexão a respeito de saberes, tecnologias, técnicas 
e produtos científicos, artísticos, culturais e educacionais”, firmou parceria 
no processo de produção dos e-books que compõe a coleção. Optamos pelo 



formato de livros digitais pela elevada capacidade de acessibilidade, feita por 
meio de diversas tecnologias digitais, e de divulgação.

Pretendemos, com a publicação dos livros, propiciar um espaço de 
articulação dos eixos e linhas de pesquisa da área. A coleção tece assuntos que 
compôs um momento de reflexão das temáticas para entendermos o contexto e 
a conjuntura que se insere hoje as pesquisas de Ensino. Em decorrência desse 
entendimento propomos a seguinte disposição:

Volume I - Ensino, Ambiente, Saúde e Movimentos Sociais; 

Volume II - Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização; 

Volume III - Ensino de Ciências e Formação de Professores;

Volume IV - Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências; e

Volume V - Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-
Aprendizagem.

Agradecemos e reconhecemos as várias parcerias que tornaram 
possível a troca e a realização de diálogos ricos e profícuos com os diversos 
programas de pós-graduação em Educação, Ensino de Ciências e afins. Todas 
empreenderam esforços na elaboração e realização do Encontro, foram ativas 
e tiveram protagonismo dentro dele. 

Agradecemos a comissão organizadora que aceitou o desafio das 
primeiras experiências na organização de eventos virtuais. Formada por 
profissionais de secretaria e TI e de alunos da graduação e pós-graduação, a 
equipe empenhou seus esforços, cuidados, esmeros, conhecimentos, dedicação, 
amizade e carinho para que tudo desse certo. A cada um de vocês nosso abraço 
afetuoso, cheio da mais profunda admiração pelo companheirismo desse 
momento. Os  frutos acadêmicos dessa participação se concretizam, também, 
nos livros dessa Coleção.

Dessa forma, foi num acreditar e “esperançar” que os encontros virtuais 
proporcionam, nesse momento pandêmico, que tivemos inscritos neles 
um espaço para manter o vigor e uma forma de integrar os pesquisadores, 
propagando suas produções individuais e coletivas realizadas nos diferentes 
programas de pós-graduação.



Assim, buscamos repercutir possibilidades para além do Encontro, 
como forma de um registro mais acessível a todos que não tenham dele 
participado, mas gostariam de ter acesso ao que foi colocado em pauta no 
rol das programações.

O acesso às interações e a produção de saberes que expressam as 
várias tendências e críticas construídas no momento atual, consta neste 
registro.

A criatividade presente nos textos nos mostra a intensidade dos 
assuntos trabalhados. Neles a pluralidade entre temas assinalam um 
cenário de criticidade na produção de saberes dos docentes em pesquisas.

Nesse contexto, vemos nos textos construídos para essa coleção 
uma intensidade urgente de mudanças, de virada de chave das opressões 
que afligiram os séculos anteriores. Não  dá mais para, nesse século 
que já chega a quase seu terço de vida, tolerarmos as arbitrariedades 
e totalitarismos. Um rompimento com ideias coloniais, presa a um 
determinado contexto histórico devem ser rebatidas, e não mais 
perfazerem um momento que se pretende crítico e livre.

A área de ensino batalhou nas duas décadas de sua existência para 
expurgar os mecanismos que corrompem a ética social, difundindo práticas 
de morte.

Esperamos que a coleção, ao trazer à baila essas reflexões, 
possa contribuir para o avanço de uma práxis comprometida com a 
democratização do conhecimento por meio do livre pensamento e para o 
aperfeiçoamento das ações que mantenham a liberdade.

Por fim, esperamos que todos desfrutem desse belo encontro.

Um abraço e até a próxima.

Maylta Brandão dos Anjos e  Edgar Miranda da Silva
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Prefácio

Desde 2012, tenho me envolvido na organização das edições do 
evento Encontro Nacional de Ensino de Ciências, Saúde e Ambiente – 
ENECiências, cuja primeira edição foi realizada em 2008, com o objetivo 
principal de promover, em encontros bianuais, a interação de pesquisadores, 
professores da rede básica de ensino e do ensino superior, alunos de 
graduação e pós-graduação. Nesse sentido, a ênfase das discussões nos 
encontros são as ações de investigação de questões de Ensino de Ciências, 
em espaços formais e não-formais, e, especialmente, suas interfaces com 
Saúde e Ambiente. Assim, ele se constitui em conferências, mesas redondas, 
minicursos, apresentações de trabalhos, mostra de produtos, entre outros.

 A minha participação no ENECiências se deu a partir do convite 
dos organizadores do evento a mim, então coordenadora dos Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências da Natureza (PPECN) 
e à então coordenadora do Programa Lato Sensu em Ensino de Ciências, 
para que participássemos de sua organização e o sediasse na Universidade 
Federal Fluminense. Com muita alegria e muita vontade de contribuir para 
o sucesso do evento estive nas comissões organizadoras das edições III, IV 
e V que foram sediadas na UFF. Para além disso, o ENECiências passou 
a contar também na mesma ocasião com as parcerias de outros programas 
de pós-graduação em Ensino de Ciência do Estado do Rio de Janeiro 
(NUTES/UFRJ, IFRJ, FFP/UERJ, CEFET/RJ e UNIFOA).

 Foi dessa forma que pude testemunhar e de certa forma contribuir 
para a ampliação da visibilidade e da representatividade do ENECiências 
na área de Ensino de Ciências. Também, me alegrou perceber que, nas 
últimas edições (V e VI), as propostas de ampliação das discussões para 
além das questões multi e interdisciplinares traziam possibilidades de 
estabelecimentos de diálogos com outros saberes, em um movimento de 
superação das estruturas formais. Assim, emergiu nessas propostas o olhar 
para os saberes invisíveis, tão apartados da academia, como alternativas 
epistêmicas à condição colonizada de opressão que desprestigia os 
saberes locais e legitima a epistemologia oficial. Em um entendimento 
que a popularização da ciência vai ao encontro da decolonização, da 
interculturalidade e da abertura do Ensino de Ciência para necropolíticas 



mediadas por outros diálogos.
 Em sua edição mais recente, o VI ENECiências, realizado em 

2020, migrou para outro local, foi sediado pela Universidade do Rio de 
Janeiro-UNIRIO. No entanto, a impermanência das coisas nos surpreende 
com os desafios do distanciamento social em decorrência da pandemia 
da Covid-19 que precisavam ser superados para a realização do evento.  
A comissão organizadora lidou com maestria com as dificuldades para 
realização do evento online e nos brindou, nessas condições tão difíceis de 
dor e de dificuldades, de momentos maravilhosos de discussão, de reflexão, 
de encontros e beleza. O ENECiências pode agregar  convidados de outros 
países da América Latina e proporcionar momentos culturais com artistas 
de outros estados.

 É com essa perspectiva do ir além, inclusive da forma de apresentar 
os resultados de suas discussões, que o VI ENECiências avança ofertando 
todos os produtos de suas atividades na forma de um livro, como forma de 
democratizar o acesso ao conhecimento.

 Nesse sentido, apresentamos o livro Coleção Temáticas em Ensino 
de Ciências, Volume V: Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de 
Ensino-Aprendizagem elaborado para possibilitar o acesso aos temas 
abordados nos minicursos, pesquisa de Ensino de Ciências às atividades 
culturais no que diz respeito aos processos e estratégias de ensino-
aprendizagem. 

Niterói, 09 de abril de 2021
 
    Maria Bernadete Pinto dos Santos1

1 Professora Titular do Departamento de Físico-Química da UFF. Docente Permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza(PPECN).
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INTRODUÇÃO

No ano de 2020 o Brasil e o mundo foram acometidos por uma 
grave crise sanitária, a pandemia da COVID-19. Diante da necessidade de 
distanciamento e isolamento físico, os centros e museus de ciência foram 
obrigados a se reinventar e a buscar novas estratégias, com vistas a realização 
de suas atividades de divulgação da ciência para a sociedade. Nesse sentido, o 
presente artigo apresenta relatos de experiencias sobre as diferentes estratégias 
de museus e centros de ciências do Rio de Janeiro para o público visitante 
diante de tal crise mundial. Os relatos foram apresentados no VI Encontro 
Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente (ENECiências) no 
ano de 2020. A partir das narrativas dos espaços de educação não formal Casa 
da Ciência; Espaço Ciência Viva; Quintal da Ciência; Ciência sob Tendas e 
Espaço Ciência InterAtiva, buscou-se aqui apresentar um panorama geral de 
suas atividades sob a perspectiva do uso das mídias sociais.

O ESPAÇO CIÊNCIA VIVA SE REINVENTA E ENFRENTA O 
ISOLAMENTO SOCIAL

O Espaço Ciência Viva vive da interatividade com o público. O espaço 
foi fundando em 1982 por um grupo de pesquisadores e educadores que 
tinha como objetivo aproximar a Ciência de qualquer cidadão, contribuindo 
para a ampliação dos horizontes da população em geral e também de outros 
pesquisadores e educadores. No contexto brasileiro, a década de 1980 foi 
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marcada pelo disparo da criação de novos museus e centros de ciência focados 
na comunicação com o público e na produção de exposições participativas 
(GRUZMAN; SIQUEIRA, 2007). Em consonância com esse movimento e sob 
a organização do Prof. Maurice Bazin, o Espaço Ciência Viva (ECV) nasce 
com propostas inovadoras (SAITO; BASTOS, 2018), sendo reconhecido 
como o primeiro Museu Interativo de Ciências criado no estado do Rio de 
Janeiro.

Localizado no bairro da Tijuca, o Espaço Ciência Viva ocupa uma 
área de 1.600 m2 com um galpão (Fig. 1), três áreas expostas ao tempo 
(Fig. 2), uma sala administrativa, uma oficina, dois laboratórios equipados 
com equipamentos da área biológica, um auditório, cozinha, banheiros, um 
corredor com uma montagem cenográfica e interativa de um vaso sanguíneo 
gigante e três espaços para guarda de materiais.

Figura 1 - Entrada do galpão do Espaço Ciência Viva.  

Figura 2 - Jardim didático, maior área externa da instituição.
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A instituição é organizada juridicamente como uma Associação Civil 
sem fins lucrativos, mantida e dirigida com independência administrativa de 
outras instituições privadas ou públicas. Essa independência administrativa 
garante aos colaboradores do Espaço Ciência Viva autonomia no 
desenvolvimento de suas ações e posicionamentos ideológicos e políticos. 
Nossa independência administrativa imputa toda a responsabilidade de 
manutenção ao grupo gestor, que é formado por professores e pesquisadores 
voluntários. Dessa forma, a realização de parcerias, a participação em editais 
públicos de fomento à pesquisa, educação e divulgação científica, bem como 
o recebimento de grupos de visitantes pagantes são essenciais à sobrevivência 
financeira da instituição. A entidade também conta com doações de uma rede 
de colaboradores, os Amigos do ECV, e, eventualmente, de instituições que 
apoiam e reconhecem o valor do espaço. 

 Independentemente dos recursos escassos e do apoio inconstante 
de políticas públicas aos museus e centros de divulgação científica, o ECV 
realiza ações diversificadas e de impacto no âmbito dos eixos da divulgação 
científica, do ensino e da pesquisa. O que pode ser evidenciado pelas seguintes 
frentes de ação:

• Atendimento a grupos de estudantes de escolas públicas e privadas 
que visitam o espaço para realização de oficinas interativas e imersão 
em práticas não formais de educação.

• Desenvolvimento de projetos contemplados em editais de instituições 
de fomento e apoio como FAPERJ, CNPq, Petrobrás e outras.

• Formação de mediadores dentro da filosofia da interatividade e 
da liberdade criativa de suas ações e de estímulo dos visitantes ao 
questionamento e curiosidade pela Ciência;

• Realização de cursos abertos “Curso de Capacitação de Mediadores 
para Atuação em Ambientes de Ensino Não Formal”, contribuindo 
para a formação de profissionais que possam vir a atuar em diferentes 
espaços museais.

• Desenvolvimento de projetos com bolsistas de diversos cursos de 
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graduação de diferentes instituições.

• Participação de atividades itinerantes em colaboração com entidades 
governamentais ou outras instituições.

• Consolidação de um ambiente de aproximação da universidade com 
o público de forma direta. Condição que é culminada com os Sábados 
da Ciência, nestes eventos pesquisadores de universidades e de centros 
de pesquisa são convidados a apresentarem seus trabalhos ao público 
visitante, interagindo de forma dinâmica e sem a intermediação de 
meios de comunicação.

• Produção de materiais didáticos de apoio aos professores e parcerias 
com instituições de educação formal.

• Atuação como espaço de pesquisa e participativo na formação de 
pesquisadores. É o caso de alunos que iniciam sua trajetória acadêmica 
como mediadores no ECV e seguem em pós graduações relacionadas, 
de alguma forma, à divulgação científica ou o caso de desenvolvimento, 
na própria instituição, de pesquisas empíricas e acadêmicas.

• Ampliação da divulgação científica por meio das redes virtuais de 
comunicação e página na internet do próprio espaço.

Um conjunto de ações que qualificam o Espaço Ciência Viva como 
um ambiente multifuncional, capaz de integrar graduandos, professores, 
pesquisadores, estudantes do ensino básico e curiosos pelo saber científico 
(De PAULA, 2014). Algumas dessas ações são desenvolvidas na perspectiva 
da Ciência e Arte, conectando a divulgação científica com expressões 
artísticas para aproximação e encantamento do público ou como recurso para 
facilitação da interação com o conhecimento científico (OLIVEIRA, 2019). 
Nessa atmosfera participativa os mediadores encontram a oportunidade de 
desempenhar a multiplicidade de ações características de suas atividades 
(GOMES; CAZELLI, 2016), ainda mais neste universo integrador de cursos 
e instituições de origens tão diversificadas.  Cabe observar que vários ex-
mediadores seguem rumos acadêmicos de pós-graduação e muitos se 
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estabelecem como lideranças ativas na área da divulgação em suas atuações 
profissionais, o que muito engrandece a própria história da instituição. Este 
conjunto de atividades desenvolvidas desde a sua fundação, justifica seu 
reconhecimento como de Utilidade Pública pela lei estadual no 560/90 de 
1990 e tombado como bem de natureza imaterial da Cidade do Rio de Janeiro 
pela Lei no 5536, de 17 de outubro de 2012.

DESAFIOS E SUPERAÇÃO FAZEM PARTE DESSA HISTÓRIA.
 
No início de 2019 houve um triste episódio de invasão e roubo no 

galpão do ECV que mobilizou sua equipe para reconstruir toda parte elétrica 
e parte estrutural, com apoio de doações, verba de projeto da FAPERJ mas 
principalmente com a garra e união do grupo atuante no ECV. Em abril, foi 
possível reabrir e realizar o Sábado da Ciência comemorativo dos 35 anos 
da entidade tendo o lema – “Vamos dar as mãos aos parceiros e celebrar!” – 
contando com a participação dos vários museus e projetos que celebraram o 
evento com oficinas representativas de cada entidade.

 Em março de 2020, o ECV e toda a população mundial foram 
surpreendidos com o início declarado da pandemia de COVID-19 que, 
inicialmente, paralisou a todos de forma atônita. Inicialmente, buscou-
se promover ações internas -, ao mesmo tempo que se foi incorporando e 
entendendo – do ponto de vista científico e dos cuidados com a saúde - o 
momento vivido.

 Várias foram as perguntas e desafios que surgiram:  como seguir 
com o trabalho de dinamização de oficinas, com a revisão e incremento nas 
mesmas, que era o momento pedagógico do ECV naquele início de ano?  
Como receber os bolsistas novos integrando-os com as atividades ditas 
regulares da instituição?  Que atividades internas e “externas” o ECV terá 
condição de organizar numa base remota, com as ferramentas virtuais e o 
uso da internet para comunicação? Que plataformas, aplicativos, programas 
usar? Será possível criar materiais educativos virtuais que permitam atuar 
com abordagem reflexiva e interativa? Muitas perguntas... e as respostas e 
investidas em buscá-las seguem sendo o foco atual do ECV.   

 O Espaço Ciência Viva se dedicou, como muitos centros e museus, 
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a realizar web-seminários, que em parte pretendeu recuperar um pouco do 
espírito que os Sábados da Ciência têm como marca, isto é, trazer a fala e 
dialogar com aqueles que pesquisam, estudam, realizam intervenções e 
divulgam temas próprios, em seus campos de atuação.  Valorizar a produção 
do conhecimento e a interação com a sociedade. Essa atividade foi chamada de 
“Conversas com pesquisadores” e está sendo continuamente realizada todos 
os meses, preferencialmente na 1ª sexta-feira de cada um deles. Os temas 
têm sido variados – ciência & religião, problemática ambiental, projetos 
sociais, ações de conservação ambiental, ciência-e-arte, sendo que ocorreu 
destaque inicial maior para aquela temática que foi central para todos:  Covid 
– vacinas – imunologia!   A grande participação do público e o retorno com 
elogios mostraram que este é um caminho acertado de seguir com atividades 
de divulgação no formato virtual, mesmo que exista um gradual desgaste no 
formato.

 Com a percepção que o período de isolamento e de cuidados relativos 
à pandemia seria longo, aliado ao acompanhamento das iniciativas de âmbito 
virtual dos centros e museus de ciências, o ECV foi se aventurando na 
produção de materiais, capazes de promover alguma interação ativa com o 
internauta, para o site e mídias (Instagran, Facebook e Twitter).  O próprio site 
institucional (http://cienciaviva.org.br) ganhou uma presença forte e marcante 
como veiculador de diversos tipos de postagens.  Foram formados grupos de 
trabalho reunindo os professores orientadores, mediadores e voluntários numa 
força-tarefa, junto da equipe de comunicação para o planejamento, elaboração 
e postagem de materiais organizados em séries - por ora, temos duas: “Faça 
você mesmo” e “Conhecendo e Explorando os Espaços Verdes”, sendo 
que cada uma delas possuem temporadas, que se subdividem em episódios 
(Figuras 3 e 4).

Figuras 3 e 4 - Divulgação dos materiais produzidos em 2020 e 2021 no site do 
Espaço Ciência Viva.
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A atual organização temática e de tipos de postagens é retratada no 
quadro 1:

Quadro 1 - Organização temática e de tipos de postagens produzidas pelo ECV em 
2020 e 2021.

SÉRIE:
“FAÇA VOCÊ 

MESMO”

TEMPORADA:
Faça Ciência Você Mesmo: Na 

Cozinha

EPISÓDIOS:
Investigando e fazendo arte com a 
tinta “puff”, a tinta relevo.
Investigando câmeras térmicas: os 
segredos da garrafa térmica.

Investigando a gelatina

Faça Ciência Você Mesmo: 
Investigando Aviões de Papel

Aerogami: Avião Nakamura.
Aerogami: Avião Dardo
Aerogami: Avião Giroscópico
Aerogami: Avião Espião
Aerogami: Borboleta Planadora
Aerogami: Borboleta Pirueta.

SÉRIE:
“CONHECENDO E 
EXPLORANDO OS 

ESPAÇOS VERDES”

TEMPORADA:
“ILHAS DE FRESCOR”

EPISÓDIOS:

“Nesta rua tem um bosque”

“O tom verde da saúde

TEMPORADA:
“De olho no jardim”

EPISÓDIOS:

“De olho na goiabeira”

“Meu pé de maracujá

TEMPORADA:
“Os jardins e seus bichos”

EPISÓDIOS:
“Naturalistas no jardim”
“Bichos do Jardim na árvores da 
vida”
“Pendurada entre os galhos: ara-
nhas”
“Canta que me encanta: aves ao 
redor”
“Debaixo das pedrinhas: gongolos 
e suas mil perninhas”
“Nos túneis do solo: minhoca es-
cavadeira”
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A estrutura dos episódios está variando conforme a especificidade do 
mesmo e das habilidades e estilo dos componentes dos grupos de trabalho.   
Existe um predomínio de enfoque e linguagem para o primeiro segmento 
do ensino fundamental, entretanto as matérias estão também dirigidas para 
um público geral e para educadores, visando aprofundamento e sugestões de 
atividades. A maior parte dos episódios possui vídeos disparadores dos temas 
e matérias associadas com aprofundamento de conteúdo, contexto histórico, 
falas de especialistas, sugestões de atividades e entretenimento, apresentação 
de referências e de dicas associadas, aspectos culturais e outros. Busca-se uma 
abordagem prática, mas também de múltiplos enfoques buscando despertar 
os diversos e potenciais interesses. Entretanto, há grandes desafios de fazer 
chegar a recente produção virtual do ECV ao público tradicional, em especial, 
as escolas, professores e alunos dos vários níveis de ensino.

 O Espaço Ciência Viva se reinventa e enfrenta o isolamento social, 
tarefa hercúlea face ao cenário político atual, mas o ECV segue imbuído de 
parte do lema das suas comemorações dos 35 de existência: “Vamos dar as 
mãos” e continuar divulgando a Ciência, tão necessária nesses tempos de 
negacionismo e desvalorização do conhecimento científico. 

O MUSEU CIÊNCIA E VIDA E OS DESAFIOS DA PANDEMIA 

O Museu Ciência e Vida (Figura 5) está vinculado à Fundação Cecierj 
– Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado 
do Rio de Janeiro. Aberto ao público desde 2010, o Museu Ciência e Vida 
vem se tornando uma referência de educação e cultura em Duque de Caxias, 
município localizado em uma região desprovida de equipamentos culturais e 
educativos e com baixos índices sociais no que se refere ao ensino, à saúde e 
à qualidade de vida. 
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Figura 5 - Fachada do Museu Ciência e Vida

Em virtude de seu compromisso com a mudança social e educacional 
da região, o museu tem entre seus principais objetivos: estimular de forma 
interativa, dinâmica e lúdica a curiosidade pelo conhecimento científico; 
contribuir para a identificação e estímulo de vocações científicas; apoiar o 
processo de ensino-aprendizagem de forma prazerosa por meio de ações 
inovadoras; estimular a experimentação, a observação, a descoberta e 
o pensamento científico nas diversas áreas do conhecimento; além de 
contribuir para elevar o nível de cultura científica do cidadão, possibilitando 
uma participação social consciente e informada em debates científicos e no 
exercício da cidadania.  

Figura 6 - Atividade “De frente com cientista”

O Museu Ciência e Vida possui aproximadamente 5.000m² distribuídos 
em quatro pavimentos que abrigam diversas exposições, auditório com 95 
assentos, planetário com 68 lugares e salas para oficinas. Oferece atividades 
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sobre temas científicos diversos para o público espontâneo e para grupos 
agendados de diferentes idades e segmentos escolares. Exposições temporárias, 
oficinas, sessões de planetário, palestras e mesas redondas estão entre as 
principais atividades ofertadas ao público; algumas periódicas e outras de 
forma mais episódica, em datas e ocasiões especiais, como por exemplo, as 
oficinas de férias.

Figura 7 - Oficina para professores Figura 8 - Exposição Do Cretáceo a 
Robótica

Figura 9 - Atividade Contação de 
história

Figura 10 - Planetário

Todas as atividades do Museu Ciência e Vida são mediadas por 
estudantes universitários. Nas exposições, eles buscam estabelecer um diálogo 
estimulante entre o objeto expositivo e o visitante. Nas oficinas, os mediadores 
realizam atividades práticas e propõem ao público ações interativas. Desde 
sua abertura, o museu recebeu mais de 300 mil visitantes.
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Figura 11 - Oficinas de robótica

Entretanto, o ano de 2020 foi extremamente delicado e desafiador. 
Com o início da pandemia causada pelo novo Coronavírus e a velocidade de 
propagação da Covid-19, fez-se necessário tomar medidas para proteger a 
população enquanto a ciência dava conta de buscar soluções que ajudassem 
a resolver o problema. Uma das medidas essenciais foi o isolamento social, 
com a suspensão de atividades presenciais em diferentes espaços, incluindo 
os museus. 

Um desafio enorme estava por vir. Sempre acostumado às trocas, aos 
diálogos, às interações presenciais, o museu agora precisava ficar fechado, 
mas ao mesmo tempo não podia deixar de exercer seu papel fundamental 
na sociedade e pensar em seu público, que, assim como a equipe do museu, 
estava em isolamento. A equipe do Museu Ciência e Vida, atuando em home 
office, passou a planejar e executar atividades que pudessem chegar ao nosso 
público. Diferentes linguagens e formatos foram utilizados: palestras, oficinas 
e eventos vêm sendo realizados desde então.

Mesmo diante de tantos desafios e portas fechadas para as atividades 
presenciais, o Museu Ciência e Vida não deixou de pensar na divulgação 
da ciência. Procurando levar a discussão sobre educação e ciência aos mais 
diversos públicos, vimos nosso canal do YouTube crescer, além de aumentar a 
interação com o Instagram. Sabemos que, apesar do esforço, essas atividades 
ainda não funcionam tais quais as presenciais, mas estamos caminhando 
juntos, e, na medida do possível, procurando cumprir cada vez mais a nossa 
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missão: fazer a divulgação da ciência!

Figura 12 - Oficina Natureza com Arte

Figura 13 - Pefil do Museu Ciência e Vida no Instagram

Figura 14 - Divulgação de evento no Facebook do Museu Ciência e Vida

O CIÊNCIAS SOB TENDAS

O Ciências Sob Tendas (CST) é um centro de ciências itinerante que 
tem como vocação disseminar temas científicos e tecnológicos por todo 
território do Estado de Rio de Janeiro. Sua sede é no Instituto de Biologia 
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da Universidade Federal Fluminense em Niterói e, como não se faz nada 
sozinho, o CST possui parcerias fundamentais com mais de 10 instituições 
nacionais e internacionais como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o 
Instituto Nacional de Tecnologia, o Instituto Federal de Educação, Ciências 
e Tecnologia do Rio de Janeiro, o Espaço Ciência Viva, a Universidade do 
Porto, o Centro Ciência Viva Vila do Conde entre outras.

A gênese do CST inicia-se em meados de 2011 num cenário político 
de apoio e fomento à popularização da ciência e da tecnologia (FERREIRA, 
2014). Nesse contexto foram captados recursos de diferentes órgãos como 
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ministério 
da Educação entre outros que possibilitaram sua constituição inicial. Assim, 
em 2013 foi concretizada sua primeira exposição, realizada na cidade de 
Cantagalo na região serrana do estado do Rio de Janeiro (ALVES et al., 
2019b). Desde então a atuação do CST tem focado em realizar exposições 
em cidade e locais que tenham carência de aparelhos científico-culturais a 
disposição da sociedade. Assim, até 2020, o CST realizou mais de 40 
exposições distribuídas em 27 cidades do Estado do Rio de Janeiro Figura 15. 

Figura 15 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro destacando em lilás os municípios 
que receberam a exposição do Ciências Sob Tendas

Fonte: arquivo pessoal.

As exposições do CST são planejadas e executadas para atender 
qualquer tipo de público independente de idade e perfil social (Figura 16 - A). 
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Para tanto, são compostas por dois elementos fundamentais e indissolúveis: as 
atividades e os mediadores. 

As atividades são baseadas em estratégias, produtos e materiais de 
baixo custo além de serem portáteis e reprodutíveis em diferentes contextos 
educacionais (Figura 16 – B). Essas atividades são organizadas em quatro 
eixos temáticos: Natureza, Tecnologia, Humanidades e Saúde contudo, em 
geral, a maior parte das atividades perpassam por mais de um eixo temático 
conferindo a transdisciplinaridade necessária aos novos desafios do século 
XXI (ALVES et al., 2020f). 

Os mediadores são fundamentais na exposição pois, a eles cabe o papel 
de ser a ponte entre o público e a atividade, tornando a experiência do público 
mais adaptada (Figura 16 – C). Essa adaptação perpassa pela linguagem, 
experiências prévias do público, contextos local e diversas oportunidades de 
diálogo e transposição do conhecimento discutido ao longo da experimentação 
com as atividades (ALVES et al., 2020e). 

Figura 16 - Imagem representativa de tudo que está envolvido na exposição do 
Ciências Sob Tendas

Em A pode-se observar um adulto e uma criança interagindo 
na mesma atividade simultaneamente; em B pode-se observar 
os materiais que compõem a atividade pirâmide alimentar, 
uma estrutura de madeira reciclada e reproduções decorativas 
de alimentos; e em C o mediador que é agente fundamental 
no processo de articulação entre o público a atividade e o 
conhecimento abordado.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

De 2013 até 2020 o CST participou ativamente de diversas ações 
de divulgação científica, especialmente em relação à Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia (SNCT). Cada tema proposto pela SNCT foi amplamente 
abordado pelo CST como forma de orientar o desenvolvimento de novas 
atividades para a exposição como também para reestruturar as atividades já 
existentes de forma que toda a exposição abarque a temática (NASCIMENTO; 
FRAGEL-MADEIRA; ALVES, 2018). No Quadro 2 estão descritas as 
atividades desenvolvidas especificamente para cada um dos temas da SNCT.

Quadro 2 - atividades desenvolvidas pelo Ciências Sob Tendas dedicas aos temas 
da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia no período de 2013 - 2020

Ano Tema Atividade desenvolvida

2013 Ciência, Saúde e 
Esporte

Atenção e movimento – Com uso do Cinect do 
Xbox foi explorada a relação do movimento e 
atenção.

2014

Ciência e 
Tecnologia para o 
Desenvolvimento 
Social

Braile e Libras – Usando dispositivos de escrita 
Braile e um jogo da memória com sinais de 
Libras ambos para explorar a importância da 
inclusão.

2015 Luz, ciência e vida
Fogão solar – Utilizando uma antena 
parabólica revestida de espelhos explorando a 
concentração de calor.

2016
Ciência 
alimentando o 
Brasil

Pirâmide alimentar – utilizando uma estrutura 
de madeira reciclada e alimentos decorativos 
explora-se o quanto se consome e qual seria a 
quantidade ideal.

2017 A Matemática está 
em tudo

Tangram e Pantógrafo – Utilizando o E.V.A 
para montagem do Tangram e um pantógrafo 
explorando as formas, ângulos e proporções 
matemáticas.

2018
Ciência para a 
Redução das 
Desigualdades

Microplásticos – Utilizando amostra de 
microplásticos coletadas na natureza e de 
produtos comercializados explorando seus 
impactos na natureza.
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Além de sua vocação extencionista, o CST também está intimamente 
ligado ao ensino e à pesquisa, coadunando com os pilares que sustentam 
a universidade pública brasileira. No ensino, o CST está envolvido com 
metodologias ativavas nas aulas da disciplina de Biofísica ofertada pelo 
departamento de Neurobiologia da UFF. Nessa abordagem é utilizada a 
metodologia da sala de aula invertida em que os alunos estudam conteúdos 
teóricos em casa a partir de diferentes ferramentas de ensino remoto e em 
sala, presencialmente, realizam atividades como estudos dirigidos, produção 
de material didático e experimentos. É nessa parte prática que o CST se 
envolve, trazendo para sala de aula experiências que compõem sua exposição 
propiciando mais ludicidade, interesse e aproveitamento da disciplina (ALVES 
et al., 2019a).

Na pesquisa o CST tem aprofundado sua integração entre diferentes 
programas de pós-graduação da UFF como o Programa de Pós-graduação 
em Ciências e Biotecnologia, em Ciências, Tecnologia e Inclusão, em 
Neurociências e também de fora da UFF como o Programa de Pós-graduação 
em Ensino em Biociências e Saúde – IOC FIOCRUZ e o curso de Especialização 
em Educação e Divulgação Científica do IFRJ - Mesquita. Além desses, há 
também os alunos de Iniciação científica, de diferentes cursos de graduação, 
que desenvolvem suas monografias e trabalhos de conclusão de Curso. 
Contudo o que une todos no grupo é a vocação para a educação científica em 
especial a divulgação científica. Trabalhos e artigos são publicados e produtos 
desenvolvidos e registrados, mas o principal é a força de atração que o CST 
consegue exercer para manter e ampliar o grupo.

2019

Bioeconomia: 
Diversidade e 
Riqueza para o 
Desenvolvimento 
Sustentável

Impressão 3D – utilizando a tecnologia da 
impressão 3D a partir do filamento PLA, 
produzido com material orgânico sendo 
biodegradável e menos tóxicos que outras 
opções de filamento.

2020

Inteligência 
Artificial, a nova 
fronteira da ciência 
brasileira

Internet das coisas – Utilizando um sistema 
simples de controle pela rede de internet 
explora-se o potencial de controle de elementos 
cotidianos como ligar e deligar lâmpadas.

* As atividades podem ser melhor compreendidas em (ALVES et al., 2020a, 2020b, 2020d, 
2020c)
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AÇÕES DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA O PERÍODO 
DA PANDEMIA

A virtualização das ações de divulgação científica se tornou inevitável 
diante da pandemia que se estabeleceu no mundo e de forma ainda mais 
avassaladora no Brasil. Essa postura reflete o aspecto crítico, responsável e 
cientificamente orientado que a comunidade de divulgadores científicos tomou 
diante dos desafios impostos (ALMEIDA; RAMALHO; AMORIM, 2020). 

O CST seguindo essa postura, desenvolveu 3 ações específicas para 
esse período, utilizando as redes sociais Facebook e Instagram para chegar 
ao seu público-alvo. O quadro “Será que a ciência responde?” que incentiva o 
público a fazer perguntas das dúvidas que os instigam e a equipe do CST busca 
um cientista da área que possa responder ou sanar essa dúvida. As postagens 
científicas da semana, que trazem diversos temas de interesse sociocientífico 
na forma de imagens, textos e animações que instigam o público sobre 
aspectos específicos destes sejam históricos ou contemporâneos. Por fim, o 
curso on-line Ciências Sob Teto que tem como objetivo incentivar e orientar 
crianças do Brasil a desenvolver, em casa, atividades simples e de baixo 
custo relacionadas ao tema da SNCT de 2020 - Inteligência Artificial: A Nova 
Fronteira da Ciência Brasileira

DESAFIOS PARA O FUTURO

A Divulgação científica praticada pelo CST é pautada na interatividade, 
na aglomeração, nas experiências sensorial mais ampla e abrangente. Pensar 
nesses aspectos diante do cenário pandêmico é desalentador, pois sem que 
haja uma profunda política sanitária, de vacinação e de ações de educação 
em saúde, a população continuará a se expor, correr riscos podendo inclusive 
agravar a pandemia coma geração de novos mutantes do SARS-Cov-2 
(CASTRO; GERALDO, 2021). Assim o maior desavio é tentar reconhecer e 
articular a enorme desigualdade entremeada no público que o CST atende e 
buscar desenvolver ações específicas que cheguem e sejam eficientes a esse 
público.
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QUINTAL DA CIÊNCIA

Os museus de ciências, enquanto espaços de educação não formal 
devem trazer debates científicos de forma ampla, mas também precisam dar 
voz a comunidade na qual o museu está inserido. Esses espaços têm, como 
uma de suas funções, contribuir para a educação científica de toda a sociedade 
e, sobretudo, promover inclusão social de grupos que comumente não têm 
acesso ao conhecimento científico. (CAZELLI; MARANDINO; STUDART, 
2003; MOREIRA, 2006; PEREIRA, 2014; PAULA, 2017). Nesse sentido, 
também, se propõe a investir em projetos com vistas à resolução de problemas 
e no engajamento da comunidade local, num fortalecimento ao processo 
democrático e à ampliação da cidadania participativa, levando os sujeitos 
a se reconhecerem na ação e a compreenderem melhor a vida cotidiana. É 
próprio que a inclusão da comunidade local deva constar no planejamento 
dos espaços museais, porque são essas comunidades que retroalimentam os 
objetivos de atendimento à população colaborando, desse modo, para criar 
uma cultura local de visitação e apropriação desses espaços de educação 
não formal (HAYNES, 2007; HAYNES, 2000). Sendo assim, se teve 
como pressuposto que a participação da comunidade local nas etapas de 
planejamento, desenvolvimento e funcionamento de um museu de ciências 
poderia contribuir para a construção de uma cultura científica regional, além 
de criar um sentimento de pertencimento e compromisso com o espaço de 
educação não formal. Diante do exposto, importa ressaltar que, durante a 
implantação do Quintal da Ciência, buscou-se ouvir os moradores do entorno 
com o intuito de levantar os temas que eles gostariam que fossem levados para 
discussão no museu. 

A comunidade em vulnerabilidade social de Nova Sepetiba, no bairro 
de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, foi a localidade escolhida para 
sediar o projeto, sendo esse o produto do MP-EGeD orientado pela Prof. 
Dra. Grazielle Pereira. A implantação do projeto foi financiada pelo CNPq 
e pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e contou com a parceria 
do IFRJ/Campus Mesquita, onde aconteceu a capacitação dos jovens 
moradores do local para atuarem como mediadores do museu. O espaço é 
mantido financeiramente pelos sócios colaboradores da Obra Social Casa 
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da Esperança, uma Organização Não Governamental com sede no mesmo 
endereço do espaço.  A inauguração do espaço aconteceu em fevereiro de 
2019 com a exposição científica “Energia e Ambiente”, um minhocário e um 
jardim sensorial.

Figura 17 - Registro das aulas no 
Instituto Federal do Rio de Janeiro-
Campus Mesquita – mediadores na 
Capacitação durante o momento de 

discussão de artigos científicos

Figura 18 - Mediadora do Quintal 
da Ciência explorando junto com o 

visitante o módulo sobre energia solar 
no dia da inauguração

Figura 19 - Visitantes explorando o jardim sensorial

AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA

Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em 2017 menos 
de 20% dos museus tinham presença nas redes sociais. Acreditar que é 
possível fazer a transposição imediata de um espaço que é, em sua base, 
eminentemente presencial para o digital é limitador, principalmente para os 
museus que não tinham uma marca digital forte como o Quintal da Ciência. 
A experiência da visitação e das interações como hands on, hearts on, minds 
on e social on, são insubstituíveis e essa cultura na comunidade ainda se 
encontrava em construção quando iniciou-se a pandemia de COVID-19.  
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Portanto, as limitações virtuais impostas pela exclusão digital e pela ausência 
de uma equipe técnica com conhecimento na utilização dessas ferramentas, 
impuseram um certo silêncio digital. A família da comunidade que visitava 
o museu aos sábados, hoje enfrenta o transporte público lotado com alto 
risco de contaminação e, ao chegar em casa, ainda precisa auxiliar os filhos 
na realização das tarefas escolares através da internet. Esse público vai 
buscar conteúdos com artigos científicos sobre COVID-19? Esse público vai 
acessar Lives onde os pesquisadores falam de suas pesquisas? Esses jovens 
moradores da comunidade têm interesse em visitas virtuais aos museus? 
Eles acessam as redes sociais para interagir com experimentos do tipo “faça 
você mesmo”? A escuta digital é fundamental e abrir para o diálogo, para a 
discussão implica em abertura para críticas. Museus de comunidade, museus 
de periferia têm uma marcante relevância social e, por conseguinte, as 
circunstâncias levaram o Quintal da Ciência a migrar para um lugar de escuta 
das necessidades emergências da comunidade. Com isso, foi metamorfoseado 
em um posto avançado de socorro e informação com o objetivo de colaborar 
no enfrentamento à pandemia, sem medo de levar o conflito para dentro do 
espaço museal.

DESAFIOS PARA O FUTURO

No Brasil, a maioria dos museus é de incentivo público e, com isso, 
acompanhamos a mercantilização do simbólico, a capitalização da ciência 
e a monetização da divulgação científica. Corre-se o risco de retornarmos à 
época dos museus para poucos, para os iniciados, com o frágil argumento 
da necessidade de uma sustentabilidade financeira. Com uma produção 
de conteúdo voltado para elite virtual, na corrida para alcançar as metas 
quantificadas e estabelecidas pelos órgãos que financiam essas atividades, a 
tendência é aumentar o distanciamento entre divulgação científica e sociedade, 
diminuindo a relevante contribuição social para a cientificania (cidadania 
científica). 

A situação no momento é de aprendizado e não há respostas fechadas no 
que diz respeito ao futuro do Quintal da Ciência. É necessário aprender uma 
nova forma de estar no mundo e ressignificar o sentido de museu de ciência. 
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Contribuir para a popularização da ciência na sociedade do futuro perpassa, 
impreterivelmente, por uma construção coletiva. Os museus de ciências são 
locais para provocar, sentir, agir, interagir, reunir, discutir e, para isso, teremos 
que descolonizar também esses espaços.

O ESPAÇO CIÊNCIA INTERATIVA

O Espaço Ciência InterAtiva - ECI é um centro de ciências pertencente 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
e fica localizado no Campus Mesquita, Mesquita, RJ, Brasil. Inaugurado 
oficialmente em 2009, o ECI pode ser considerado o primeiro centro de 
ciências interativo da Baixada Fluminense, região muito carente de aparatos 
científico-culturais e com muitos obstáculos socioeconômicos. Desde sua 
inauguração o ECI vem buscando uma aproximação com a comunidade do 
entorno e com as escolas da Baixada Fluminense numa tentativa de envolvê-
los nos projetos desenvolvidos em suas instalações.

Figura 20 - Logo do Espaço Ciência InterAtiva do IFRJ

Atualmente o ECI conta com duas exposições permanentes: uma 
chamada NeuroSensações e outra chamada Parque da Ciência. Conta também 
com oficinas, contação de histórias e um Programa chamado ECI Itinerante. 
Além dessas atividades, por ser indissociável do Campus Mesquita, o ECI 
também tem ações no Ensino e na Pesquisa.
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Figura 21 - Campus Mesquita do IFRJ e o Espaço Ciência InterAtiva com vista 
parcial do Parque da Ciência

A exposição NeuroSensações busca apresentar os sentidos humanos sob 
a óptica das Neurociências. Contando com painéis lúdicos, uma linguagem de 
fácil compreensão e aparatos interativos, a exposição apresenta o mundo dos 
neurônios e as diversas funções dessas células, principalmente tratando-se dos 
sentidos, da percepção e da memória.

Figura 22 - Exposição NeuroSensações

O Parque da Ciência traz alguns aparatos interativos que exploram 
o mundo da física. O som, a luz e a física newtoniana são trabalhados de 
maneira divertida e instigante.

O ECI Itinerante vai até as escolas levando experimentos, ciência 
e diversão para os alunos. Busca atingir públicos que não tem condição de 
visitar o espaço físico do ECI e com isso aumentar a abrangência de ação 
do Espaço Ciência InterAtiva. Esse programa é um dos principais do ECI 
popularizando a ciência entre milhares de pessoas todos os anos.
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Figura 23 - A atuação do ECI Itinerante

As exposições e a itinerância do ECI são apresentadas por mediadores 
que têm o papel de auxiliar os visitantes a dialogarem com os conteúdos 
apresentados. Eles facilitam a interação do público com os diversos aparatos 
presentes nas atividades oferecidas pelo ECI. Eles são a alma do centro de 
ciências. Os mediadores não só atendem o público como também participam 
da criação de novos materiais, bem como da organização do espaço e das 
atividades. Outras ações, como as oficinas, Observação do Céu e a Contação 
de Histórias, também são apresentadas pelos mediadores. 

Também existem ações que buscam envolver as escolas de forma mais 
participativa, como a Feira dos Pequenos Cientistas. Nessa ação alunos de 
ensino fundamental I, sob a orientação dos seus professores, desenvolvem 
trabalhos sobre algum tema científico ao longo do ano. Esses trabalhos são 
apresentados ao público em uma feira de ciências realizada nas dependências 
do ECI, geralmente nos meses de outubro ou novembro.

Figura 24 - Divulgação da I Feira dos Pequenos Cientistas
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O Espaço Ciência InterAtiva, por intermédio do Campus Mesquita, 
também atua no ensino e na pesquisa. Oferecendo cursos como o de Contador 
de Histórias, de Educação Inclusiva e de pós-graduação em Educação e 
Divulgação Científica, o ECI ajuda a formar novos divulgadores científicos 
além de desenvolver e publicar estudos e pesquisas na área de DC.

Outra ação muito importante do Espaço é a participação em eventos 
científicos, principalmente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No 
ano de 2019 o ECI participou de diversos eventos como: Sábados da Ciência 
no Espaço Ciência Viva; XIX Bienal Internacional do Livro; Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia; algumas feiras municipais e do Turismo Cultural em 
São Cristóvão.

FECHAM-SE AS PORTAS FÍSICAS, ABREM-SE AS VIRTUAIS

Durante o ano de 2020, devido à pandemia e o isolamento social, o ECI 
precisou se reinventar. O espaço físico ficou fechado e as visitas do programa 
de itinerância ficaram em suspenso. Apesar de já realizar postagens regulares 
nas mídias sociais, inclusive com quadros semanais como o “Momento do 
ConhECImento” e o “Dica ECI”, o espaço precisou aumentar a sua presença 
on-line. Assim, além das atividades que já faziam parte das atividades 
cotidianas, também foram realizadas diversas mesas redondas sobre variados 
temas, lives do quadro “Fala Aí Mediador@!” e a Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia on-line.

As lives do ECI

Entre os dias 08 de abril a 01 de julho de 2020, o Espaço Ciência 
InterAtiva realizou transmissões on-line, em tempo real, de mesas redondas 
chamadas de “Lives do ECI”. Cada uma das 13 lives transmitidas teve um 
tema diferente. A transmissão aconteceu no canal do YouTube do espaço 
(https://www.youtube.com/c/espacocienciainterativa) e contou com a 
participação de diferentes especialistas. A maioria das lives teve interpretação 
simultânea em LIBRAS.
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Quadro 3 -  “Lives do ECI”. Retirado e adaptado do Relatório de Gestão da 
Coordenação de Extensão/Campus Mesquita 2020.

Importante salientar que, além da interpretação em LIBRAS, é possível 
acionar as legendas “closed caption” dos vídeos transmitidos no YouTube.

Título
Data de 

realização

Tempo
de du-
ração

Interpreta-
ção simultâ-

nea
em LIBRAS

A Divulgação Científica em tempos de 
pandemia 08/04 1:27:20 Não

Os desafios da inclusão no Brasil 15/04 1:44:50 Sim

A desigualdade social e a injustiça am-
biental: o que a pandemia revelou? 22/04 1:29:12 Sim

A importância da contação de histórias 
em tempos de isolamento 29/04 1:20:36 Sim

Mulheres na Ciência 06/05 1:28:35 Sim
Museus de ciências e distanciamento So-
cial: e agora? 13/05 1:35:48 Sim

Populações em situação de vulnerabilida-
de social em tempos de covid-19 20/05 1:31:30 Sim

Tecnologia de impressão 3d para o En-
frentamento à covid-19 – o que pode ser 
feito? 

27/05 1:16:20 Sim

Os desafios da língua brasileira de sinais: 
a visão dos profissionais 03/06 1:46:05 Sim

A covid-19 na baixada fluminense: Im-
pactos e perspectivas 10/06 1:09:55 Sim

Retorno às atividades escolares pós-qua-
rentena: desafios e perspectivas 17/06 1:43:44 Sim

Ciência e o movimento LGTBQI+: pers-
pectivas históricas e contemporâneas 24/06 1:30:15 Não

Saúde e alimentação em tempos de Pan-
demia: pancs como alternativa de sabor e 
qualidade de vida 

01/07 1:43:52 Não
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Fala aí, Mediador@!

 Esse quadro foi criado durante a pandemia e apresentado 
semanalmente entre os dias 08 de julho e 09 de dezembro de 2020. O quadro 
consistia em uma entrevista com mediadores e ex-mediadores de centros e 
museus de ciências que contaram suas experiências e como elas contribuíram 
para sua formação pessoal e profissional. As entrevistas foram transmitidas ao 
vivo no perfil do Instagram do ECI (@espacocienciainterativa) e conduzida 
pelos estagiários do ECI e da Coordenação de Extensão do Campus Mesquita.

Quadro 4 - lives do quadro “Fala aí, Mediador@!” com as datas e o nome dos 
participantes de cada transmissão

Fonte: Retirado e adaptado do Relatório de Gestão da Coordenação de Extensão/Campus 
Mesquita 2020.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

 Entre os 21 e 24 de outubro de 2020, o ECI, em conjunto com outras 
instituições, realizou diversas atividades com transmissões ao vivo durante a 
“Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Campus Mesquita 2020”. Foram 
realizados mesas redondas, palestras, oficinas, minicurso e apresentações de 
trabalhos acadêmicos.

Data de realização Convidado(a) 

08/07 Larissa Martins e Marcelo Moraes (ECI/IFRJ) 
22/07 Camylla Abrantes (Ciência Móvel/FIOCRUZ) 
29/07 Natan Gonzaga (ECI/IFRJ) 
12/08 Taáte Thomaz (IOC/FIOCRUZ) 
02/09 Thaís Azevedo (Ciências Sob Tendas/UFF) 
16/09 Suzi Aguiar (Museu da Vida/FIOCRUZ) 
30/09 Mariana Elysio (Espaço Ciência Viva) 
25/11 Dhandara Mariano (ECI/IFRJ e Museu da Vida/FIO-

CRUZ) 
09/12 Ingrid Martins (ECI/IFRJ) 
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Figura 25 - Folder de divulgação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no 
Campus Mesquita 2020

Ao todo, o ECI realizou duas oficinas, “Experimentando a tecnologia 
no dia a dia” e “Visitas virtuais em espaços científicoculturais”; uma oficina, 
“Cada segundo conta: o uso do TikTok na divulgação científica”; duas 
palestras, “Inteligência Artificial, Cinema de Ficção Científica e o mundo em 
que vivemos” e “Evolução  da Inteligência Artificial e suas perspectivas 
atuais”; e duas mesas redondas, “Conhecimento, Formação, Conectividade e 
Educação 4.0” e “Impactos sociais da Inteligência Artificial no Brasil”.

 Apesar dos esforços do Espaço Ciência InterAtiva em oferecer 
atividades on-line a fim de manter o contato com o público e de 
desenvolver o seu papel social, o de popularizar a ciência, é inegável que o 
público atingido não foi o mesmo público que as atividades físicas conseguem 
atingir. Diversos fatores são responsáveis por isso e um dos principais é a 
exclusão digital. Esse ainda é um desafio que vai além dos esforços de uma 
única instituição, depende de questões sociais, de distribuição de renda e de 
educação. Mas, esperançoso de que a participação digital do público cresça 
cada vez mais, o ECI pretende manter suas atividades on-line, independente 
da pandemia de COVID-19.
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CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ E OS DESAFIOS NAS MÍDIAS 
SOCIAIS DIGITAIS DA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

A Casa da Ciência é um centro cultural de popularização da ciência há 
mais de 25 anos de portas abertas, explorando diversas áreas do conhecimento 
por meio de diferentes linguagens e suportes. A Casa da Ciência – Centro 
Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
possui o grande desafio de promover atividades que estimulem a curiosidade 
e o questionamento, convidando os visitantes a buscar respostas e fazer novas 
perguntas. Tão importantes quanto a compreensão de conceitos científicos são 
a troca de experiências e o diálogo, que se traduzem no prazer da descoberta 
e no encontro entre arte, ciência e cultura. 

UM LUGAR DE ENCONTROS, INQUIETAÇÃO E DESCOBERTAS

A Casa não possui acervo fixo em exposição e oferece uma 
programação diversificada, com exposições temporárias, oficinas, ciclos de 
palestras, cursos, workshops, audiovisual, artes cênicas, publicações, turismo 
científico, entre outras ações. Suas atividades contam com a mediação de 
alunos de diferentes cursos de graduação da UFRJ, promovendo o diálogo, 
o questionamento ou, até mesmo, uma orientação para a busca de novos 
caminhos e descobertas. 

Esse espaço dinâmico, palco para experimentação de diferentes 
abordagens para a comunicação da ciência, já realizou, até o ano de 2020, 
mais de 54 exposições temporárias, com propostas interativas e criativas, 
entre elas: Energia Nuclear, Sensações do Passado Geológico da Terra 
e Cadê a Química?, que têm sido pesquisadas pelo seu caráter inovador e 
sua contribuição no estímulo de diálogos sobre os benefícios e, também, os 
impactos negativos da ciência, em áreas como química, física e geologia 
(SIMÕES, 2020). 

Ao longo desses 25 anos, são realizadas, em média, duas exposições 
anuais, com uma média histórica de 5 mil visitantes mensais. Em 2019, bateu 
o seu recorde de atendimento de público, com a exposição Aventura pelo 
Corpo Humano (pertencente ao Museu da Vida/Fiocruz). Nessa exposição, 
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foi possível atravessar um nariz gigante, conhecer os sistemas que formam o 
nosso organismo, montar um quebra-cabeça 3D com réplicas de órgãos em 
tamanho real (Figura 26), interagir com órgãos de verdade e muito mais. 

Figura 26 - Fotografia da exposição Aventura pelo Corpo Humano

Fonte: Acervo da Casa da Ciência - Fotógrafo: Bruna Fernandes Zappelli de Oliveira - 2019

Essa exposição ocorreu de 04 de julho a 04 de agosto de 2019 e recebeu 
cerca de 30 mil visitantes de mais de 91% dos bairros do município do Rio de 
Janeiro. Só no primeiro final de semana de atividade, circularam em torno 
de 3 mil pessoas no espaço. No período das férias escolares de julho, atendeu, 
aproximadamente, 600 pessoas por dia. O evento criado no Facebook para 
divulgar a exposição alcançou mais de 1 milhão de contas e obteve 54 mil 
seguidores (Figura 27).

Figura 27 - Tela do evento da exposição Aventura pelo Corpo Humano no Facebook 
da Casa da Ciência - 2019

Diante desses números tão impressionantes, merece destaque o trabalho 
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da equipe de servidores, terceirizados e estudantes (bolsistas do Sistema 
de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural – SIMAP/UFRJ, bolsistas do 
Programa de Bolsas de Iniciação Artística e Cultural – PIBIAC/UFRJ 2019 
e voluntários), que, juntos, se dedicaram em oferecer um atendimento de 
qualidade, tornando possível o sucesso da exposição, em todos os aspectos, e 
proporcionando uma programação atrativa para a divulgação e popularização 
da ciência, em 200 metros de espaço expositivo. 

Todo esse sucesso também só foi possível devido às diversas 
contribuições de instituições parceiras, como o Museu da Vida/Fiocruz, o 
Ciência Sob Tendas, o Espaço Ciência Viva e o Espaço Ciência InterAtiva, 
além de unidades da UFRJ, como o Instituto de Ciências Biomédicas, o 
Fórum de Ciência e Cultura, o Museu da Anatomia e o Projeto Sistema 
Universitário de Apoio Teatral (SUAT). É importante mencionar, ainda, a 
contribuição da Escola de Belas Artes da UFRJ, que doou uma escultura de 
Caranguejo e uma de Tartaruga Marinha, feitas a partir do lixo recolhido na 
Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, da exposição Mar de Monstros que, 
apesar de não pertencerem à exposição Aventura pelo Corpo Humano, 
fizeram parte do acervo localizado na entrada principal, durante todo o 
evento, sendo um momento importante de reflexão sobre a poluição do 
meio ambiente e a ameaça às espécies, para o público que aguardava a 
entrada no circuito expositivo. 

PORTAS FECHADAS… FAZER O QUÊ?

Desde 2018, as mídias sociais digitais da Casa têm sido experimentadas 
como um espaço para realização das suas atividades, com a atuação de 
bolsistas do Programa de Bolsas de Iniciação Artística e Cultural – PIBIAC/
UFRJ. Esses canais, além de serem utilizados para divulgar a programação 
que ocorre em seu espaço físico, começaram a explorar diferentes recursos 
gráficos, pictóricos, fotográficos e audiovisuais, e suas potencialidades 
artísticas, como ferramentas no processo de popularização da ciência, capazes 
de sensibilizar e estimular a participação ativa da sociedade, tendo em vista 
a rapidez das interações, reações e respostas do público, no ambiente virtual. 

A maior parte da produção veiculada no período anterior ao início da 
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pandemia da COVID-19, desde 2018, aproveitava os conteúdos que seriam 
abordados nas atividades presenciais, como nas exposições e palestras 
para promover outros olhares e diálogos, também, no meio virtual. Dos 
conteúdos produzidos a partir desse momento, merece destaque a série 
de vídeos criada para divulgar o ciclo de palestras Elementar para Poetas, 
realizado em comemoração ao Ano Internacional da Tabela Periódica dos 
Elementos Químicos, em 2019, em parceria com o Instituto de Química da 
UFRJ. Nos vídeos produzidos, elementos químicos, como Nióbio, Zinco, 
Cobalto, Carbono, ganharam vida, participaram de entrevistas, manifestação 
e, até mesmo, jogaram futebol, contando um pouco sobre suas propriedades 
químicas e trazendo questões que seriam abordadas nas palestras, além de 
convidar o público para participar do ciclo. 

Ressalta-se também, a série A Casa visita! de quatro vídeos produzidos 
para divulgar outros espaços museais de ciência, como Museu Ciência e Vida, 
Museu da Geodiversidade, Museu da Vida e Museu Aeroespacial, veiculados 
durante o período de montagem da exposição Alzheimer (realizada pela 
ArtBio), justamente com a proposta de estimular visitações nesses espaços, 
enquanto permanecia fechada, se preparando para receber o público.

Em março de 2020, a exposição Alzheimer foi inaugurada e já havia 
divulgação de atividades complementares, como o Encontro Experiências 
e Memórias, quando foi surpreendida com a notícia da pandemia do novo 
Coronavírus e das medidas de distanciamento social, levando à suspensão 
da exposição e de suas atividades complementares. As portas foram, então, 
fechadas e uma barreira no relacionamento com o público foi imposta, sem 
previsão de retorno. 

Historicamente, o centro cultural teve dois grandes momentos de 
fechamento para o público, períodos em que o telhado precisou ser trocado 
e quando uma palmeira imperial caiu em cima da Casa, mas, mesmo nesses 
momentos, era possível realizar atividades extramuros. A pandemia em 
2020, entretanto, apresentou uma realidade completamente diferente para 
a sociedade como um todo, inclusive para os espaços culturais. Mas uma 
possibilidade também se mostrou, e aquele trabalho experimental com 
bolsistas PIBIAC, iniciado nos dois anos anteriores, de comunicação da 
ciência nas mídias sociais, ganhou voz e se apresentou como um caminho 
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para atuação do museu nesse período de pandemia. As mídias sociais digitais 
– antes vistas como um braço ou uma extensão da atuação física do museu – 
tornaram-se o carro-chefe. 

A produção de conteúdo on-line foi intensificada e novas necessidades 
foram percebidas. Entre elas, a primeira grande necessidade observada foi 
o treinamento da equipe para uma atuação on-line, incluindo mediadores e 
servidores, que antes atuavam apenas no meio físico. Assim, parte da equipe 
que já atuava nas mídias preparou um treinamento para o restante do staff. 
Derivado deste, surgiu o Curso de Extensão “Quero fazer divulgação científica 
nas mídias sociais: e agora?”, ofertado no âmbito das ações com a Pró-Reitoria 
de Extensão da UFRJ (Figura 28).

Figura 28 - Imagem da divulgação do curso “Quero fazer divulgação científica nas 
mídias sociais: e agora?” Página do Instagram da Casa da Ciência - 2020

Em poucas horas de divulgação do edital, o curso teve todas as vagas 
disponíveis preenchidas e, como participantes, incluiu funcionários de 
outros espaços museais e universitários, como Museu da Anatomia, Museu 
da Geodiversidade, Laboratório Didático (Ladif) da UFRJ e servidores da 
Assessoria de Comunicação da UNICAMP, por exemplo. Esse interesse 
comprova que a demanda de formações específicas para atuação nas mídias 
sociais, longe de ser apenas uma necessidade da Casa, mostrou-se uma 
realidade de diferentes espaços culturais e universitários. 

Vale destacar que a equipe da Casa também participou de formações 
ofertadas pelo Programa Anual de Desenvolvimento dos Servidores da 
UFRJ da Pró-Reitoria de Pessoal, como no curso de “Produção de Eventos 
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Virtuais”. Este curso resultou na primeira experiência em produção de eventos 
virtuais, com a live “Vamos dialogar sobre o Alzheimer?”, transmitida no 
Facebook, Instagram e YouTube, em 12 de novembro de 2020, obtendo mais 
de 240 visualizações, a despeito da complexidade de um tema muitas vezes 
marginalizado, mas tão importante sobre a doença do Alzheimer. 

Outra necessidade percebida a partir da atuação virtual foi a criação 
de um canal com uma temporalidade mais permanente que linha do tempo do 
Facebook e do feed de notícias do Instagram. Assim, no dia do seu aniversário, 
em 29 de junho de 2020, foi lançado o blog “Juntos na Casa”, que marca 
a atuação da Casa da Ciência durante a pandemia. A criação desse canal 
concretizou as ações virtuais do centro cultural, tornando-se um repositório de 
conteúdos direcionados para famílias, pesquisadores, professores, alunos etc.

Figura 29 - Imagem dos canais virtuais da Casa. Acervo da Casa da Ciência - 2020 

Um espaço com experimentos e atividades para serem realizadas 
em casa ou nas salas de aulas virtuais, com memórias e histórias sobre 
sua edificação de quase 100 anos, publicações etc. Educadores, produtores, 
designers, técnicos em assuntos educacionais, alunos bolsistas, voluntários 
e mediadores, grande parte da equipe passou a produzir conteúdo para 
o blog, reunindo linguagens e olhares multidisciplinares e diversos, 
reforçando a atuação na popularização da ciência com a persistente busca 
de interdisciplinaridade e o debate entre diferentes áreas do conhecimento, 
também, no ambiente virtual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: MUDAM OS FORMATOS, AS 
LINGUAGENS, A TECNOLOGIA… PERMANECEM OS DESAFIOS! 

A pandemia tornou urgente a atuação de espaços culturais e de ciência 
em ambientes virtuais, apesar de a demanda já existir desde a popularização 
da Internet, no Brasil, nos anos 1990. A tecnologia digital é apenas mais uma 
ferramenta que expõe os desafios já enfrentados na produção de eventos 
físicos. Uma das principais discussões sobre a atuação, seja física ou digital, 
desses espaços é sobre como a ciência está sendo comunicada ao público ou 
como cientistas e não cientistas podem dialogar, com base nos chamados 
“modelos de comunicação pública da ciência”, preconizando o “modelo de 
engajamento”, no qual a comunicação ocorre em um formato tri-direcional, 
sendo o público um “agente capaz de negociar sentidos e estabelecer agendas 
de discussão com a comunidade científica e o poder público, participando do 
debate de forma ativa” (RODRIGUES, 2015). Nesse sentido, questiona-se a 
capacidade dos museus e centros de ciência de proporcionar espaços de troca, 
para que o “modelo de engajamento” realmente ocorra na prática, aproximando 
sociedade e cientistas, preocupação que não surgiu com a atuação virtual, mas 
que não pode ser esquecida nesse meio. 

Cabe, então, refletir se esses espaços em suas atuações virtuais estão 
estimulando o pensamento crítico, debate cidadão, atitudes questionadoras e 
reflexivas, promovendo uma imagem mais realista e cotidiana da ciência e do 
cientista, e se estão atuando de forma participativa junto ao público. Quais as 
imagens que os museus de ciência estão refletindo e reforçando na sociedade? 
Será que esses espaços continuam a reforçar a hegemonia masculina e 
branca ou a invisibilizar áreas da ciência, em detrimento de outras, ou a 
canonizar cientistas, promovendo uma imagem distante da realidade da vida, 
historicamente promovida por diferentes espaços de ciência pelo mundo? 
Continuam a jogar conceitos científicos, tendo uma visão ultrapassada do 
público como se ele precisasse ser lotado de informações e fosse incapaz de 
dialogar? Ou apresentam uma visão diversa, inclusiva, dialógica e realista da 
ciência? Tanto no ambiente físico quanto no virtual, podem-se reproduzir os 
mesmos discursos sobre ciência e invisibilizar públicos não cientistas, mesmo 
que eles, reconhecidamente, sejam agentes fundamentais no diálogo sobre a 
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ciência.
Outro ponto a destacar é a maneira como os conteúdos e para quem 

estão sendo veiculados. Será que os museus de ciência têm conseguido 
dialogar de forma adequada com públicos amplos ou ficam restritos a falar 
somente “para dentro” da academia?

Para além dessas questões, permanece o desafio da democratização 
do acesso. Ao pensarmos nas ações presenciais: a acessibilidade estrutural 
para o atendimento de pessoas com deficiência e o próprio acesso da 
população a aparatos culturais, tradicionalmente um privilégio das elites e 
dos espaços urbanos de grandes cidades do Brasil. Segundo dados do Sistema 
de Informações e Indicadores Culturais (SIIC) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2019), no Sul e Sudeste do país, há maior 
concentração de bens culturais, enquanto, no Norte e Nordeste, o número de 
equipamentos culturais é reduzido.

Em contrapartida, segundo a pesquisa TIC Domicílios (2019), o Brasil 
conta com 134 milhões de usuários de Internet, o que representa 74% da 
população com 10 anos ou mais e, pela primeira vez, essa pesquisa apontou 
que mais da metade da população de áreas rurais declarou ser usuária de 
Internet, chegando a 53%, proporção ainda inferior à verificada nas áreas 
urbanas (77%). Também houve aumento do percentual de usuários das classes 
socioeconômica DE, que passou a representar 57%. 

Contudo, o desafio da democratização do acesso permanece na 
Internet, já que, apesar do avanço, é preciso analisar como ocorre, já que 
o celular é o principal dispositivo para acessar a Internet, usado pela quase 
totalidade dos usuários (99%), sendo que 58% dos brasileiros acessam a 
rede, exclusivamente, pelo telefone móvel, proporção que chega a 85% nas 
classes D e E. Assim, já não se trata apenas do limite geolocalizado do acesso, 
mas do limite de acesso à própria Internet. Será que os detentores do melhor 
acesso à rede, dispondo da maior quantidade de dados móveis e as melhores 
tecnologias, continuam sendo as mesmas pessoas que eram privilegiadas no 
acesso físico? 

Ainda é importante ressaltar que as “bolhas de comunidades”, que já 
existiam no meio físico, também são reforçadas pelos algoritmos que cruzam 
os dados virtuais, priorizando conteúdo do mesmo círculo de interesse para 
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as pessoas. Se furar a bolha física já era um desafio, no meio virtual, ele se 
mantém e ganha novas proporções políticas, ideológicas e mercadológicas 
extremamente complexas. Outro desafio (mais um) que se coloca aos museus 
no ambiente virtual no âmbito da acessibilidade é a limitação das experiências 
dos usuários, basicamente, aos sentidos visual e auditivo (com as telas e alto-
falantes dos dispositivos eletrônicos). De que forma ficam as pessoas surdas 
ou cegas? Cabe aos museus fazerem, também, essas considerações. 

Além de todos esses citados anteriormente, convém ainda o 
questionamento: será que as páginas dos museus viraram painéis cheios 
de informações e referências bibliográficas, reproduzindo modelos que já 
existiam nos museus físicos ou os próprios quadros-negros das escolas? Ou 
será que os conteúdos estão sendo veiculados em um formato adequado à 
reflexão e à interação, contextualizado com as próprias linguagens da Internet?

Da mesma forma que avaliar a atuação dos museus em suas atividades 
presenciais não é uma tarefa fácil – já que o sucesso de uma programação 
não pode ser medido apenas pelos dados quantitativos de visitação, sendo 
especialmente importantes aspectos qualitativos sobre o público e os temas 
abordados –, avaliar a atuação nas mídias sociais apresenta dificuldades a serem 
enfrentadas. As plataformas digitais, regidas por regras mercadológicas com 
patrocínio de postagens e cliques em anúncios, oferecem métricas numéricas 
sobre as performances das postagens, mas que também não são suficientes 
para avaliar o engajamento do público e a efetividade no estímulo ao debate 
crítico, sendo necessário, portanto, refletir, continuamente, sobre como avaliar 
a atuação on-line.

Os desafios são inúmeros, seja no presencial ou no ambiente virtual. E 
como um caminho baseado na experiência das ações dos museus de ciência 
do Rio de Janeiro no ambiente físico, apontamos que as parcerias entre os 
espaços museais e demais instituições são fator imprescindível para que as 
ações possam ser desenvolvidas e mantidas. Seja na atuação no ambiente 
físico, virtual ou híbrido, as parcerias são ferramentas importantes para o 
enfrentamento conjunto das adversidades, especialmente no momento em que 
vivemos. Seguimos, então, dando as mãos – ainda que de forma virtual, nesse 
momento –, a fim de oferecer a todos quanto for possível, espaços de discussão 
sobre ciência, tecnologia e sociedade.
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Jogos Interativos e Plataformas Digitais no 
Ensino de Ciências

Interactive Games and Digital Platforms in Science Education

Pedro Miguel Marques da Costa1 e Marcelo Borges Rocha2

A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DIGITAIS NA SALA DE 
AULA - BREVE INTRODUÇÃO

Dado o avanço tecnológico e os hábitos de nossos alunos, surge a 
necessidade de inserir novas metodologias nas escolas, de modo a se adequar 
a esta realidade e, a despertar o interesse para uma aprendizagem mais ativa, 
na qual, os próprios alunos tornam-se sujeitos centrais do processo. Segundo 
Alves et al. (2015), esta mudança é, também, necessária para colmatar o 
abandono escolar, promover o sucesso escolar e motivar os alunos para a 
aprendizagem.

Nesse sentido, jogos virtuais, plataformas interativas, entre outros 
recursos tecnológicos associam-se para fazer a diferença no contexto escolar. 
Com isso, pretende-se alcançar a inovação pedagógica a partir do uso das 
tecnologias com ênfase no desenvolvimento de competências do século 
XXI. Assim como, a construção, exploração e implementação de cenários 
inovadores de ensino e de aprendizagem, do trabalho colaborativo entre os 
professores e da interdisciplinaridade (COMISSÃO EUROPEIA, 2007).

As metodologias tradicionais não interessam aos alunos de hoje, 
não correspondem aos seus interesses e tempos de concentração gerando, 
muitas vezes, desmotivação, indisciplina e desinteresse. O uso de recursos 
tecnológicos inovadores associado a uma nova metodologia de ensino, onde 
os alunos estão mais envolvidos nas atividades, pode contribuir para mudar 
esse cenário de desmotivação.

O uso desses recursos permite que os alunos utilizem os seus gadgets, 

1 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, pedro_
mmco@hotmail.com 
2 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, 
rochamarcelo36@yahoo.com.br
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os celulares não são proibidos, aplica-se o princípio “bring your own device” 
(BYOD). As aulas tornam-se desafios cujo objetivo é sempre o mesmo: 
envolver e motivar os alunos para a aprendizagem (LEWIN; McNICOL, 
2014).

A exploração de novas metodologias de ensino, novas abordagens em 
contexto de sala de aula, e mesmo fora da sala de aula, com recurso às novas 
tecnologias é fundamental para o ensino, para a melhoria das aprendizagens 
e dos resultados dos alunos e, para o acompanhamento dos avanços da 
tecnologia na sociedade, na ciência, no ensino e na investigação.

Como Embaixador Scientix, pela Comissão Europeia e European 
Schoolnet, atuo na formação de professores na área dos espaços educativos 
inovadores, novas metodologias de ensino, metodologias ativas e uso de 
ferramentas digitais, assim como a sua implementação, em sala de aula. Com o 
minicurso, pretendemos apresentar, aos participantes, alguns jogos interativos 
e plataformas interativas de aprendizagem, com objetivo de explorar e 
realizar atividades práticas e dinâmicas, criando recursos interativos possíveis 
de realizar com aos alunos, quer em sala de aula quer de forma remota. 
Pretende-se que os participantes se familiarizem com diferentes ferramentas 
que podem fazer a diferença e ajudar nas suas práticas pedagógicas, uma vez 
que jogos virtuais, plataformas interativas, entre outros recursos tecnológicos 
se associam para fazer a diferença no contexto escolar. Aliar o mundo virtual 
e a prática pedagógica e não apenas remotamente por causa da pandemia, mas 
também na sala de aula presencial!

ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MINICURSO

A primeira parte do minicurso consistiu na realização de uma atividade 
de integração, onde os professores tiveram de dar resposta, apenas com 
desenhos, a cinco questões: 1 – Quem sou eu?; 2 – O que é, para mim, 
ensinar?; 3 – Enquanto professor, qual a minha melhor qualidade?; 4 – 
Enquanto professor, qual o meu pior defeito?; 5 – Como imagino a escola 
daqui a dez anos? Para tal, antes de apresentar a atividade foi solicitado aos 
professores que, numa folha A4, desenhassem um círculo no centro da folha e 
o numerassem com o número um e, em seguida, dividissem a folha em quatro 
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partes iguais, sem passar pelo círculo, e as numerassem de dois a cinco. O 
objetivo desta atividade é levar os participantes a refletir sobre o quão difícil é 
sairmos da nossa zona de conforto e, a maioria dos professores, muitas vezes 
não recorre a metodologias diferentes ou ao uso de ferramentas digitais para 
não sair da sua zona de conforto!

A partir desta atividade, e das reflexões dos participantes, abordamos 
a necessidade de mudar as salas de aula tradicionais. As salas de aula em 
forma de “ônibus”, com um professor a seguir uma rota predefinida e todos 
os alunos atrás, sentados em filas, numa viagem que se desvia do previsto, ou, 
a sala de aula modelo de “avião”, com cadeiras direitas, cintos apertados e 
celulares desligados, já não atende as necessidades dos nossos alunos de hoje! 
É necessária uma sintonia para a educação no século XXI, não podemos ter 
escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI, é 
fundamental que estes três pilares caminhem lado a lado. Para isso, torna-se 
necessário investir nas escolas e na formação dos professores.

A tecnologia é um fator que já implica um novo modo de fazer 
educação, uma vez que “proporciona um novo modo de se comunicar 
implicando a organização de uma sociedade em rede, conectada em diferentes 
espaços que desafiam o ensinar e aprender propostos pela escola tradicional” 
(MACHADO; SILVA; CATAPAN, 2014, p. 67). Segundo Shaw e Junior 
(2019, p. 166),

[…] as novas tecnologias aplicadas à educação podem 
possibilitar a formação por meio de redes de saberes. 
As inter-relações, a interatividade, a temporalização do 
espaço proporcionam a efetivação de uma educação 
de caráter ecossistêmico. Essa educação perpassa pela 
própria apropriação social do uso dessas tecnologias, por 
exemplo, da rede de saberes.

Para tal, é fundamental capacitar os professores, com cursos de 
formação continuada, workshops ou minicursos como este. Não basta 
dizer que existem determinadas ferramentas, que existem determinadas 
metodologias, nem se pode “exigir” a um professor o uso de um determinado 
recurso tecnológico ou de determinada metodologia, se ele não foi previamente 
preparado para isso. Daí a importância de apresentar e explorar, com os 
professores, um conjunto de ferramentas disponíveis, para que eles se possam 
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se apropriar delas e, futuramente, usar nas suas práticas pedagógicas.
No minicurso foram apresentadas, aos participantes, catorze ferramentas 

digitais, com diversas finalidades, como por exemplo, jogos interativos, 
plataformas de trabalho colaborativo e plataformas para a construção de 
questionários interativos. É fundamental que os professores conheçam um 
conjunto diversificado de ferramentas digitais, para que possam escolher a 
que mais se adequa à faixa etária dos seus alunos e ao tipo de atividade que 
pretendem desenvolver. Ou, até mesmo por uma questão de afinidade, pois 
conhecendo mais do que uma ferramenta digital, com a mesma funcionalidade, 
o professor pode optar por aquela que se sente mais confortável em usar. 

As ferramentas foram apresentadas e exploradas as suas funcionalidades, 
conforme se descreve no quadro 1. Vale realçar que todas elas têm versão 
gratuita e necessitam apenas de um registo prévio.

Quadro 1 – Ferramentas digitais apresentadas no minicurso e suas funcionalidades.

Ferramenta 

digital
Funcionalidades

Vídeo explicativo da 

sua utilização

Kahoot!

Plataforma de aprendizagem baseada em jo-
gos.
Permite a inserção de questões de escolha 
múltipla, verdadeiro e falso, ordenação e 
resposta curta, com tempo de resposta.
Permite que o aluno jogue e aprenda, promo-
vendo a competitividade e a aprendizagem.

https://www.youtube.
com/watch?v=zzuKkF-

q7gmg&t=46s 

Socrative

Plataforma de elaboração de questionários, 
que pode funcionar como jogo também.
Permite a inserção de questões de escolha 
múltipla, verdadeiro e falso e resposta curta, 
dando a possibilidade, ao professor, de alterar 
a ordem das perguntas e das respostas.
Permite dar feedback, aos alunos, em cada 
questão.
As atividades podem ser realizadas 
individualmente ou em equipes.
Existem três formas possíveis de 
disponibilizar as atividades: feedback 
instantâneo, abrir a navegação ou controlado 
pelo professor.

https://www.youtube.
com/watch?v=8CPN-

Qm4yKKE&t=24s 
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Padlet

Mural de trabalho colaborativo.
Permite criar, colaborar e partilhar 
informação em qualquer lugar.
A ferramenta suporta qualquer tipo de 
arquivo e permite organizar o conteúdo em 
qualquer formato.
Ao ser partilhado, por várias pessoas, quando 
alguém adiciona algum conteúdo, a página é 
atualizada em tempo real.

https://www.youtube.
com/watch?v=yolGn-

8f2if0&t=77s 

Biteable

A ferramenta permite a criação de vídeos de 
animação.
Permite criar vídeos on-line assim como 
apresentações, explicadores, infografia, 
anúncios e muito mais.
Os vídeos, depois de criados, podem ser 
partilhados nas redes sociais e, quem tiver o 
link, não precisa de internet para o visualizar.

https://www.youtube.
com/watch?v=iWgyi-

16Q9Ic&t=39s 

ClassFlow

A plataforma permite a criação e acesso a 
lições interativas, a partilha de lições com 
outros pares e a colaboração usando a mais 
recente tecnologia de resposta.
Permite lançar questionários rápidos com di-
ferentes tipos de questões.
Permite a partilha de quadro instantâneo.
Pode ser usado para criar diferentes atividades 
lúdicas, como caça palavras, cartões de 
memória, entre outros.
Permite a criação de questionários com di-
ferentes tipos de questões: escolha múltipla, 
resposta curta, ordenação, ensaio, entre ou-
tros.

https://www.youtube.
com/watch?v=OK-

txXl-LaqI&t=4s 

https://www.youtube.
com/watch?v=mf2zr-

dC_R8k&t=6s 

Pixton

Ferramenta que permite a criação de histórias 
em quadrinhos.
Permite ao professor criar diferentes turmas e 
adicionar os seus alunos.
Os alunos, quando inscritos, podem criar as 
suas próprias histórias e enviar para o pro-
fessor.
As histórias criadas podem ser impressas e 
partilhadas nas redes sociais.

https://www.you-
tube.com/watch?-

v==-XTUQYkkBEc&t-
63s 
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Classroom Q

A plataforma ajuda o professor nas situações 
em que vários alunos solicitam o professor, 
ao mesmo tempo.
Facilita a gestão do professor, em sala de 
aula, permitindo saber os alunos que preci-
sam de apoio.
Dá, ao professor, a facilidade de organizar 
com eficiência as perguntas dos alunos e 
atender às necessidades de cada um. 

https://www.you-
tube.com/watch?-
v=YwPBU6skpXI 

Mentimeter

A ferramenta permite criar apresentações 
com feedback em tempo real.
Permite realizar diferentes tipos de questões, 
na forma de sondagem, ou de forma avalia-
tiva.

https://www.youtube.
com/watch?v=Ri9xzK-

l7EC0&t=11s 

Genially

A plataforma permite a criação de 
apresentações dinâmicas, dossiers digitais, 
jogos, imagens interativas, infográficos, 
vídeos e e-posters.
Permite trabalhar de forma colaborativa e, 
após a criação, gera um link que permite a 
publicação ou partilha, de forma pública ou 
privada.

Brevemente disponível

Edpuzzle

A ferramenta permite fazer de qualquer vídeo 
uma aula.
Os vídeos (músicas, documentários, filmes) 
podem ser personalizados com questões (de 
escolha múltipla ou resposta aberta) ou notas 
complementares.
A plataforma possui ligação direta para 
alguns canais como o YouTube, National 
Geographic, entre outros.

https://www.youtube.
com/watch?v=XoFK_

hGDdP4&t=94s 

Plickers 

A ferramenta está disponível na versão web e 
aplicativo para dispositivos móveis.
Permite a aplicação de testes rápidos, permi-
tindo ao professor escanear as respostas e co-
nhecer em tempo real o nível da turma.
O aplicativo gera e salva automaticamente o 
desempenho individual dos alunos, criando 
gráficos e dados.

https://www.youtube.
com/watch?v=79BEcb-

Qonw4&t=1s 
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Nearpod

A plataforma permite a criação de aulas e 
diferentes atividades como apresentações, 
vídeos, aúdios, simulações, inserção de 
páginas web, roteiros de viagem, entre outras.
Permite o trabalho de forma colaborativa, 
entre professores e alunos.
A maioria das questões permite que o aluno 
escreva, mas também que grave áudio se 
o professor der permissão quando cria a 
atividade.

https://www.you-
tube.com/watch?-

v=4B9p-DIdMas&t=2s 

Séneca

A plataforma funciona como um livro 
didático digital para o ensino fundamental, 
médio e ENEM.
Conteúdos e atividades para todas as discipli-
nas, em língua portuguesa e língua inglesa.
Permite, ao professor, a criação das suas tur-
mas, atribuição de disciplinas e de atividades 
para os alunos.

Brevemente disponível

Khan 

Academy

Plataforma para todos os alunos e todos os 
contextos educativos.
Disponibiliza vídeoaulas, conteúdo teórico 
e exercícios sobre os diferentes conteúdos, 
essencialmente para a área de exatas (Física, 
Química, Biologia e Matemática), desde o 
pré-escolar ao ensino médio.

Brevemente disponível

Fonte: Os Autores (2021).

Após a apresentação das ferramentas digitais e esclarecimento de 
dúvidas, os participantes passaram para a parte prática, experimentando 
algumas das ferramentas e criando conteúdos nelas.

No final, usando a ferramenta digital Mentimeter, os participantes, 
responderam à questão “O que achou deste minicurso? Escreva três 
palavras que possam responder a esta pergunta.”, contruindo uma nuvem 
de palavras. Como podemos observar na figura 1, destacam-se palavras 
como “estimulante”, “interessante”, “inovador”, “maravilhoso”, “criativo, 
“motivador”, entre outras. 
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Figura 1 – Nuvem de palavras formada pelas respostas dos participantes

Fonte: Os Autores (2021).

Fica evidente a vontade dos participantes em querer conhecer as 
diferentes ferramentas e aprender, para poderem inovar nas suas aulas. As 
tecnologias jamais substituirão o professor, mas auxiliam e complementam 
o seu excelente trabalho, contribuindo para um ensino significativo e de 
qualidade que faz a diferença na vida de todos aqueles que passam por suas 
mãos!
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Open Science: uma proposta, muitos desafios1 
Open Science: just one purpose, many challenges 

Fernanda Veneu2 e Marcelo Borges Rocha3

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 
desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.

Graciliano Ramos

INTRODUÇÃO 

Cada vez mais, ouve-se falar em ciência aberta. Organizam-se projetos, 
iniciativas, cursos, eventos, escrevem-se artigos nas mais diferentes línguas. 
Alguns países têm até políticas voltadas para facilitar a implantação das ideias 
que compõem este movimento, ao passo que outros começaram a difundi-las 
há relativamente pouco tempo. 

Em tempos de pandemia, iniciativas de ciência aberta têm propiciado 
a circulação de dados e informações de maneira mais rápida, possibilitando, 
assim, um enfrentamento mais eficaz do Sars-cov-2, com o desenvolvimento 
de vacinas e procedimentos como o sequenciamento genético do vírus em 
uma velocidade nunca antes vista. Portais de artigos ainda em análise por 
pares têm trazido celeridade e mais circulação das informações. 

Isso nos leva a perguntar: o que é ciência aberta, afinal? O que está 
incluído nesta proposta? E que desafios comporta? 

Vamos ver, aqui, algumas definições, trazendo também reflexões 
a respeito desse movimento que primeiro recebeu denominações como 
ciência 2.0 e depois, por consulta aos atores sociais na Europa, passou a ser 
denominado ciência aberta a partir de 2015 (DE LA FUENTE, s.d.).  

1 Texto elaborado a partir do material da oficina oferecida pelos autores durante o ENECiências 
2020.
2 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet/RJ - fveneu@
gmail.com 
3 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet/RJ - 
rochamarcelo36@yahoo.com  
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Um termo recorrente quando se fala em ciência aberta é o do guarda-
chuva, em que estariam abrigadas várias ações relacionadas ao fazer 
científico, nos mais diferentes âmbitos e nas distintas etapas de produção do 
conhecimento científico.

De la Fuente, por exemplo, afirma que ciência aberta seriam: 

vários movimentos que têm como objetivo remover as 
barreiras para compartilhamento de qualquer tipo de 
output, métodos ou ferramentas de pesquisa, em qualquer 
estágio do processo de investigação. (DE LA FUENTE, 
s.d.; s.p.)

A partir desta definição, depreende-se também que o objetivo da ciência 
aberta é aumentar o acesso às várias etapas de produção do conhecimento 
científico ao remover as barreiras para compartilhamento de informações. 
Ainda de acordo com esta autora, o acesso seria aberto em:

	publicações
	dados de pesquisa
	softwares
	colaboração
	revisão pelos pares
	cadernos de pesquisa
 recursos educacionais
	monografias
	ciência cidadã
	crowdfunding research

Já a definição contida no Portal do projeto Facilitating Open Science 
Training for European Research (Foster), da União Europeia, traz a ideia de 
uma prática marcada pela colaboração, participação e contribuição: 

A prática da ciência de tal forma que outros podem 
colaborar e contribuir, na qual os dados de pesquisa, as 
notas de laboratório e outros processos de pesquisa estão 
disponíveis livremente, em condições que permitem a 
reutilização, redistribuição e reprodução da pesquisa e 
dos dados e métodos subjacentes. (Portal FOSTER, s.d; 
s.p.)
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Outra palavra importante neste trecho é disponibilização – de processos 
e dados relativos à pesquisa, incluindo as notas de laboratório. Reutilizar, 
redistribuir e reproduzir a pesquisa, dados e métodos também fazem parte da 
definição proposta.

O esquema apresentado pela Open Science Research Initative (2014), 
também utilizado pelo portal europeu, contém ainda mais elementos para 
delinear a definição que propõe:

 
Figura 1 – Esquema de ciência aberta

Fonte: Adaptado de Open Science Research Initiative, 2014, apud De la Fuente, s.d. (Trad. 
nossa)

Esta proposição, bastante detalhada por incluir desde a hipótese até 
os resultados publicados da pesquisa, passando pelo uso de interfaces e 
softwares abertos, pelo armazenamento e preservação dos dados coletados, 
pela avaliação por pares aberta até chegar à reutilização de dados – etapa em 
que o fazer científico se retroalimentaria.

Dessa forma, como afirma De la Fuente (s.d.; s.p.), falar de ciência 
aberta significa falar de “estender os princípios de abertura para todo o 
processo de produção e distribuição do conhecimento científico.”

Packer e Santos, em trabalho publicado em 2019, enumeram algumas 
consequências que a adoção de práticas de ciência aberta poderia trazer. 
O conhecimento científico, segundo eles, passaria a ser considerado “bem 
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público e inclusivo geográfica, temática e socialmente”. 
Outro aspecto positivo, para os autores, seria um aumento do rigor na 

prática científica, provocado pelo uso dos cadernos de pesquisa abertos. A 
preservação e a longa duração dos dados produzidos estariam garantidas pelo 
armazenamento das informações em servidores públicos confiáveis. 

UMA PROPOSTA PARA TODOS?

Vista deste modo, seria, então, a ciência aberta uma opção de ciência 
para todos? Estaria desvinculada dos diferentes contextos em que é defendida 
e teria conquistado a unanimidade neste momento tão cheio de antagonismos?

Alguns autores propõem questões que podem ajudar nesta reflexão. 
Albagli, por exemplo, considera que “essa temática se investe de um caráter 
que é diretamente político, sendo central nas relações de poder nas sociedades 
contemporâneas” (ALBAGLI, 2014, p. 1). E vai além:

Isto implica superar a perspectiva de pensar a ciência e a 
mudança técnica a partir da sua produtividade intrínseca 
ou centralmente por sua eficácia econômica, colocando 
foco nas relações entre ciência e poder, ou mais 
amplamente entre saber e poder. Esta temática mobiliza 
interesses e pontos de vista distintos e, em grande medida, 
antagônicos. (ALBAGLI, 2014, p. 1-2)

Já para Clinio, “há uma clara convergência em torno da Ciência Aberta, 
mas, por detrás dessa ideia, ainda um tanto quanto abstrata, residem diversas 
expectativas e interesses” (2019, p. 3). 

Ponderações nos convidam a tomar um certo cuidado. De que tipo de 
ciência aberta estamos falando? Aberta de que maneira? Pratica-se a ciência 
aberta do mesmo modo na América Latina e na Europa, por exemplo? Quais 
os atores envolvidos neste processo? 

A autora também traz outra reflexão que consideramos fundamental:

Quem se beneficiaria de uma Ciência Aberta orientada 
pelas superestruturas do capitalismo global? Será ele o 
maior beneficiário da maximização da produtividade e da 
eficiência em pesquisa? Quem serão os excluídos? Quais 
são as repercussões? (CLINIO, 2019, p.3)
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Observamos então, que, como proposta, a ciência aberta tem muitos 
defensores – por razões às quais é necessário estar atentos – e, como prática, 
pode suscitar muitos questionamentos e desafios. Vamos a eles.

DESAFIOS

Existem desafios a enfrentar em vários níveis, tanto no que diz respeito 
ao fazer científico quanto no ambiente no qual este fazer se integra. Albagli, 
Clinio e Raychtock (2014) levantam questionamentos relacionados, em 
primeiro lugar, à sustentabilidade deste sistema. Seria possível manter a 
produção de conhecimento científico tal e como a temos hoje exclusivamente 
com base nos princípios da ciência aberta? Elas deixam no ar a pergunta, o 
que nos faz refletir e nos questionar.

Em seguida, as autoras mencionam, também como desafio, a motivação 
dos cientistas para adotar estes novos valores e práticas. Nesse ponto, Packer e 
Santos (2019) ressaltam, como obstáculo a transpor, a resistência na adoção de 
práticas de avaliação aberta de pares. Será que os avaliadores se comportariam 
da mesma maneira se os avaliados conhecessem sua identidade? Como lidar 
com os possíveis conflitos de interesse aí envolvidos?

E o regime de propriedade intelectual, como ficaria? Como ficaria a 
situação de empresas detentoras de patentes, por exemplo? “Que regulações 
alternativas ou complementares adotar?”, questionam Abagli, Clinio e 
Raychtock (2014, p. 447).

Packer e Santos citam, ainda, a influência econômica das editoras como 
um dos desafios a enfrentar. O acesso aberto aos periódicos, que integra a 
ideia de ciência aberta, vai restringir em muito os lucros destas empresas. 

Falar de ciência aberta, então, vai além de remover obstáculos à 
circulação livre do conhecimento científico, sua produção e veiculação. Tem 
efeitos mais profundos, pois envolve processos complexos relacionados à 
sociedade, nos níveis político, social, financeiro e operacional (PARKER; 
SANTOS, 2019). 

Albagli, Clinio e Raychtock (2014) trazem à luz uma pergunta sobre as 
políticas públicas: que papel devem desempenhar neste processo? 

Santos e Clinio (2018) no sumário executivo do Livro Verde (Fiocruz, 
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2018), observam que, em países como Portugal, Holanda e França, a ciência 
aberta já faz parte das políticas públicas. Nos Estados Unidos e no Canadá, 
afirmam as autoras, estão sendo criadas interseções entre o que se denomina 
governo aberto e a ciência aberta. Clinio (2019), por sua vez, sustenta que 
governos nacionais, instituições públicas e agências de fomento têm sido os 
principais atores neste processo. 

Segundo dados da pesquisa que originou o Livro Verde, em 2018 
já existiam 53 países envolvidos na proposta de ciência aberta, ou 
preparando o caminho para a efetivação destas práticas por meio de 
marcos legais, políticas, infraestruturas, entre outras iniciativas.  

Clinio (2019) defende que, diante da tendência da institucionalização 
destas práticas em nível global, é preciso ser propositivo também nesta 
esfera, sem deixar de considerar diferenças e especificidades regionais. 
Para ela, é necessário também reconhecer a inserção dos países no 
sistema global de pesquisa e até mesmo de mercado. E completa: “Em 
última instância, uma visão panorâmica do momento atual pode ajudar na 
elaboração de estratégias de intervenção – por formuladores de políticas 
e pelas diversas forças sociais interessadas na Ciência Aberta e em suas 
repercussões regionais”(CLINIO, 2019, p.3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do panorama, em que vemos claramente uma proposta inicial 
que tem se desdobrado em várias, além de suscitar muitos desafios, o que 
fazer? O que pensar? E como nos posicionar diante da adoção de práticas de 
ciência aberta por atores múltiplos, diversos, em realidades e contextos tão 
distintos quanto específicos? 

Percebemos, na literatura, uma tendência de globalização e 
institucionalização da ciência aberta. Diversos mecanismos têm sido 
implementados, principalmente por governos, instituições públicas e agências 
de fomento. Mas existe também o risco de outros setores encamparem a 
proposta para criar outras barreiras no acesso ao conhecimento científico, o 
que poderia gerar uma concentração ainda maior no que se produz.

Por esta razão, defendemos uma ciência aberta de olhos também 
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abertos. Sugerimos, aqui, algumas perguntas para direcionar nossos olhares: 
quem propõe e implementa as práticas de ciência aberta, e em benefício de 
quem? Como esta abertura se faz? Quais os atores envolvidos neste processo? 
Quais os efeitos do processo de abertura das etapas da produção e veiculação 
do conhecimento científico? 

Em plena pandemia e mesmo depois dela, precisamos estar atentos. 
Como Guimarães Rosa, acreditamos nos movimentos da vida, que “aperta 
e daí afrouxa”. Para todos os momentos, é preciso coragem. Coragem de 
olhar, de agir, de abrir os olhos e a ciência, tendo em mente em que sociedade 
vivemos e que sociedade queremos.
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Roda de conversas  “Ensino de Ciências, 
Processos e Estratégias de Ensino-

Aprendizagem”

Maylta Brandão dos Anjos e Edgar Miranda da Silva

 A roda de conversas  “Ensino de Ciências, Processos e Estratégias 
de Ensino-Aprendizagem”, apresentada na sala B, pelos professores  Daniel 
Fonseca de Andrade e Denise Espellet Klein, colocou em debate, não somente 
os temas que fazem parte das inovações postas em aulas, mas também as 
pesquisas que buscam elaborar, concretizar, avaliar e redimensionar novas 
estratégias no Ensino. Buscou compartilhar o que se tem produzido dentro da 
sala de aula e dentro dos laboratórios de pesquisas, fortalecendo  atividades  
e estratégias que conferiram maior qualidade ao processo de ensino-
aprendizagem.

Os artigos apresentados trouxeram pesquisas onde frisaram análises do 
contexto atual no Ensino de Ciências, em  suas estratégias pedagógicas para 
uma prática  potencializadora e repleta de realização e   motivação para os 
sujeitos sociais. 

Pensar novas estratégias é ação cada vez mais demandada nos 
encontros acadêmicos e científicos que versam sobre educação. Esses 
momentos de interlocuções repercutem o que se tem feito desde a  formação 
de professores à prática da sala de aula, onde com ciência, metodologias, 
técnicas pedagógicas  e muita arte vive-se  o trabalho docente em todas as 
formas de conhecimento que ele possa se expressar.

As estratégias didáticas  ampliam as concepções da prática didática, 
do conhecimento científico e das articulações  educacionais.Nesse contexto, 
lembramos  Isaia (2007), quando sustenta o argumento da necessidade de 
diagnosticar as demandas educacionais.  As estratégias didático-pedagógica 
fortalecem soluções, ações e compreensões que  enriquecem a dimensão 
inseparável de  ensino-aprendizagem, estabelecendo uma relação de qualidade 
entre sujeitos e escola, sujeitos e universidade, para pavimentar estradas que 
sejam mais profícuas no Ensino  Ciências.
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Foi nessa linha condutora que os artigos apresentados na roda de 
conversa socializaram saberes, inspiraram para superação de desafios, 
abrangeram várias estratégias  que vão desde guias, trilhas, Steam, blogs, 
revistas, feitura de histórias quadrinhos à análises fílmicas e relatos de 
experiências. Essas estratégias didáticas contribuem  para que o ensino fique 
mais acessível, possível, concreto e significativo.

As reflexões e as articulações pontuadas nos artigos dos  participantes, 
construíram e incentivaram novas indagações que  relacionaram as estratégias 
pedagógicas individuais e coletivas nos trabalhos acadêmicos e escolares. 
Essa roda resultou ações  potencializadoras construídas pelas experiências ali 
compartilhadas e tornaram possíveis as trocas das diferentes  estratégias de 
ensino-aprendizagem. 

Os debates sobre os trabalhos  evidenciaram as oportunidades 
de aprimoramento dos conhecimentos e saberes apresentados, como 
possibilidades de aumento das competências, motivações e práticas para 
construção dos saberes escolares e acadêmicos no contexto institucional. 
Fato esse que evidencia a importância das estratégias educacionais no 
processo de emancipação, autonomia e auto-confiança dos sujeitos escolares. 
(BORDENAVE, 2004)

Os debates que decorreram após cada apresentação dos artigos 
selecionados, representou um rico momento de troca de ideias e de 
inspirações acadêmicas.

São importantes porque trazem informações  de forma mais segura, 
ética, firme e robusta. Motivam ação, visão e atuação docente para superação 
de desafios. Por fim, num clima de parceria e partilha foi promovido um 
diálogo emancipatório e  autônomo, que valorizou a sala de aula como espaço, 
não só de aprendizagem mas também de convívio e vivências transformadoras.  
Esses diálogos ao focarem as estratégias pedagógicas, motivaram e 
despertaram os atores  escolares, incentivando o uso de  diversas ferramentas, 
recursos, técnicas e artes que facilitassem compreensões e  análises  acerca dos 
fenômenos naturais, sociais, políticos e culturais. (VASCONCELLOS, 2002).

Por via das trocas de ideia, o aporte  crítico, presente nos processos e nas 
estratégias de ensino apresentados,  buscou reconfigurar os sujeitos escolares, 
oferecendo um novo cardápio de observação e participação no mundo de forma 
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mais ativa, resistente e participativa.  O repertório das estratégias crescem em 
ação, ressignificam práticas, cria espírito de corpo para  que se enfrente e se 
viva mais fortemente o processo de formação docente.

Cunha (2010) nos auxilia no alargamento dessa questão quando coloca 
que a ação docente pode representar, se vivida plenamente,  um avanço para 
as teorias e práticas da formação de professores. E, nesse processo, os debates 
foram formados tendo por base os artigos que traçaram um caminho  de 
sistematização das novas estratégias de aprendizagem, para ensinar aprender 
e para aprender a ensinar  com vontade, dedicação e responsabilidade. Assim, 
contamos com a apresentação dos trabalhos que tangenciaram as temáticas 
relacionadas aos processos e estratégias de ensino-aprendizagem no Ensino de 
Ciências e, como disse Cunha (2010), na busca de uma construção científica 
da educação, fundado em fortes estruturas de conhecimento, nos processos 
formativos cíclicos e de larga duração.

A roda de conversa propôs um encontro integrativo sobre as diferentes 
pesquisas e práticas que foram apresentadas. Nela  constatou-se a 
predominância da utilização de estratégias didáticas que possibilitassem a 
articulação entre teoria e prática, acompanhando as mudanças pedagógicas 
na área do ensino da saúde e do ambiente. Assim, a roda buscou contribuir 
para a prática docente, assinalando  novas possibilidades de pesquisas a serem 
exploradas nessas áreas, na recontextualização de  formatos distintos e novas 
possibilidades, que ampliam não somente  o uso de tecnologias educacionais, 
mas também  novas metodologias participativas e ativas, como as que veremos 
abaixo:

 “A Epidemiologia nos textos de divulgação científica: uma análise 
dos aspectos científicos e sociais da revista Superinteressante”; “O uso de 
podcasts no Ensino de Biologia: um estudo com alunos do Ensino Médio”; 
“Do STEM para o STEAM: a arte na educação STEAM, possibilidades de uso 
no Ensino de Ciências”; “Divulgação Científica em meio digital: mapeamento 
de blogs de ciências no Brasil”; “As trilhas ecológicas como proposta 
didático-pedagógica: especificidades desse ambiente sob a perspectiva 
docente”; “Divulgação Científica e a prática docente: mapeamento de teses e 
dissertações brasileiras na área de Ensino de Ciências”; “Estudo de doenças 
emergentes a partir da criação de histórias em quadrinhos”; “HIV/AIDS em 
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pauta: um guia do educador com uma obra fílmica”; “Relato de experiência 
de um projeto de extensão sobre Divulgação Científica durante a pandemia do 
COVID-19.

Por fim, foram esses os trabalhos que promoveram o diálogo nas 
temáticas propostas  e dinamizaram a vivência e o convívio na roda de 
conversas.
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A Epidemiologia nos textos de divulgação 
científica: uma análise dos aspectos científicos e 

sociais da revista Superinteressante
Epidemiology in scientific dissemination magazine: an analy-
sis of the scientific and social aspects of the Superinteressante 

magazine

Alberto Henrique Melo1 e Bruna Sarpa Miceli2

RESUMO
Temas relacionados à saúde, como descobertas científicas sobre determinadas 
doenças ou seu tratamento/prevenção, são constantemente abordados nas revistas 
de Divulgação Científica. O presente artigo possui como objetivo analisar como 
as reportagens relacionadas à temática de Epidemiologia apresentam determinadas 
doenças e suas possíveis pesquisas. Foram selecionadas reportagens da revista 
Superinteressante com foco em patógenos. Dentre eles, 25 textos foram analisados 
de acordo com a Natureza da Ciência, e a classificação de Descobertas Científicas, 
Aspectos Sociais/Saúde Pública e Ambos os Aspectos. Os resultados indicaram que 
grande parte dos textos contidos apenas em Descobertas Científicas não apresentaram 
a ciência como um processo, e, que os textos contidos em Aspectos Sociais/Saúde 
Pública não abordaram amplamente o perfil epidemiológico da população. Conclui-se 
que as reportagens com ambos os aspectos apresentam-se mais completas em relação 
a visão da ciência, podendo contribuir na formação científica dos cidadãos, de forma 
a informá-los sobre possíveis patógenos/doenças.
Palavras-chave: Divulgação científica; Saúde pública; Natureza da Ciência.

ABSTRACT
Health-related topics, such as discoveries about certain diseases or their treatment/
prevention, are constantly addressed in Scientific Dissemination magazines. This 
article analyze how the reports related to the theme of Epidemiology present certain 
diseases and their possible research. Reports from the Superinteressante magazine 
with a focus on pathogens were selected. 25 texts were analyzed according to the 
Nature of Science, and the classification of Scientific Discoveries, Social Aspects/
Public Health and Both Aspects. The results indicated that most of the texts contained 
only in Scientific Discoveries did not present science as a process, and that the texts 
contained in Social Aspects/Public Health did not broadly address the population's 
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epidemiological profile. It is concluded that the reports with both aspects are more 
complete in relation to the vision of science, being able to contribute to the scientific 
formation of citizens, in order to inform them about possible pathogens/diseases.
Keywords: Scientific dissemination; Public health; Nature of science.

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, conteúdos de Divulgação Científica (DC) podem ser 
encontrados em diversos meios, como por exemplo, museus, revistas, jornais, 
entre outros. Bueno (2010, p.4) defende que a DC “extrapola o território 
da mídia e se espalha por outros campos ou atividades, cumprindo papel 
importante no processo de alfabetização científica”. O autor ainda afirma que 
a DC tem como papel a democratização do acesso ao conhecimento científico.

A linguagem do conhecimento produzido por cientistas, veiculado para 
um público-alvo com maior experiência do assunto, emprega termos próprios 
desse tipo de comunicação, tornando-se de difícil compreensão para um 
público não especialista. Esse processo de transformar o discurso científico 
em discurso da DC é fundamental para tornar público o conhecimento 
desenvolvido por cientistas, permitindo que ele não fique restrito apenas a 
uma parte da população. Complementando esta informação, Bernardino e 
Rocha (2012, p.271) compreendem que “a comunicação científica é básica 
àqueles que fazem ciência, mas a produção da ciência não ocorre fora do 
contexto cultural e social.”, ou seja, por mais que a comunicação científica 
busque disseminar a informação entre seus pares, a ciência, por ser produzida 
dentro do contexto social e cultural de uma sociedade, pode ser influenciada 
por estes aspectos. Pesquisas científicas na área da saúde são diretamente 
influenciadas pelos indivíduos da sociedade em que ela está inserida.

Tendo em mente que temas relacionados à saúde pública, como a 
Epidemiologia, tem como objetivo a contribuição de forma prática em uma 
população, é necessário o apoio e a aprovação da sua maioria. Corroborando 
com este pensamento, Carvalho et al. (2017) destacam a possibilidade da 
abrangência da Epidemiologia para o setor público como forma de melhorar 
a saúde populacional, fazendo com que ela seja uma disciplina teórica, mas 
essencialmente prática. Em uma população, o conhecimento prévio em relação 
à saúde da comunidade tem papel determinante no tocante ao seu pensar e agir 
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perante o processo saúde-doença (UCHOA; VIDAL, 1994).
Embora a busca pela popularização da ciência por meio da DC esteja 

gradativamente maior, a forma como a mídia apresenta tais inovações, 
tecnologias ou descobertas científicas influencia diretamente na visão da 
Natureza da Ciência (NdC) da população. De acordo com Vázquez-Alonso 
et al. (2008), a NdC engloba o que seria a ciência, à sua construção e o 
desenvolvimento deste conhecimento, como também a relação entre a ciência 
e a sociedade e a sua contribuição para população. Desta forma, a maneira 
como a ciência é apresentada pode causar distorções no entendimento do 
leitor, passando uma falsa ideia do processo científico.

Desse modo, a forma como a mídia apresenta os conteúdos relacionados 
à saúde, pode ser capaz de interferir diretamente nas estratégias de prevenção 
ou implementação de ações do governo, sendo de forma benéfica ou não. 
Mediante tais fatos, questiona-se como a revista Superinteressante apresenta 
ao seu público leitor informações sobre saúde pública e pesquisas na área 
da saúde. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar como as reportagens 
relacionadas à temática de Epidemiologia apresentam determinadas doenças 
e suas possíveis pesquisas.

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo de pesquisa, foram selecionadas 25 reportagens 
da revista de DC Superinteressante, utilizando-se o período de janeiro de 
2015 a junho de 2019 (Quadro 1). Tal seleção dos textos utilizou-se como 
foco reportagens relacionadas à patógenos, como vírus, bactérias, parasitas e 
vacinas. A revista Superinteressante foi escolhida pela sua grande circulação 
e pela sua clareza ao tratar dos assuntos abordados (MENDES; BIZERRA, 
2017).
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Quadro 1 - Total de reportagens encontradas na revista dentro da proposta de 
trabalho

Fonte: Os autores (2020).

É necessário frisar que ao analisar o Quadro 1, pode-se observar que no 
período de 2019 não foram encontradas reportagens que se encaixavam com 
a proposta de trabalho. Com base nos textos encontrados, foram estabelecidos 
dois subitens de classificação da análise, sendo eles ‘Descobertas Científicas’, 

Reporta-
gem

Edição/Ano Título

R1 393 - 2018 Remédio para pulga pode impedir surtos de 
dengue, Zika e até malária

R2 392 - 2018 E se... todo mundo parasse de usar camisinha?
R3 389 – 2018 3 xeques contra o HIV
R4 388 - 2018 3 notícias sobre epidemias
R5 386 – 2018 O vírus da obesidade
R6 384 – 2018 Alerta vermelho da febre amarela
R7 383 – 2017 Juntas contra a aids
R8 383 – 2017 Zika vírus combate câncer no cérebro
R9 381 – 2017 Parasita do gato afeta cérebro humano
R10 373 – 2017 A nova cara da sífilis
R11 369 – 2016 Teu passado te condena (à obesidade)
R12 367 – 2016 “Uma superbactéria matou meu irmão”
R13 366 – 2016 Casal Nobel
R14 358 – 2016 Ficar internado em hospital pode ser um risco
R15 357 – 2016 Gonorreia está de volta. Pior do que nunca
R16 353 – 2015 O ebola não termina nem quando acaba
R17 351 – 2015 Tome vacina
R18 351 – 2015 7 mitos sobre vacinas
R19 351 – 2015 Os riscos reais da vacina
R20 350 – 2015 O ataque final às superbactérias
R21 344 – 2015 O sarampo voltou
R22 343 – 2015 Após 18 anos, ciência descobre novo 

antibiótico
R23 343 – 2015 “Há muita vida no surto de ebola”
R24 342 – 2015 Vírus deixa pessoas mais burras
R25 342 – 2015 Chip com Wi-Fi pode curar infecção
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e ‘Aspectos Sociais/Saúde Pública’ (Quadro 2). Salienta-se que tais aspectos 
não são excludentes, ou seja, uma reportagem pode estar presente em ambos 
os subitens.

Quadro 2 - Descrição dos subitens analisados da temática abordada

Fonte: Os autores (2020).

A utilização de tais subitens possui como escopo uma organização 
dos objetos, de forma que seus resultados possam ser analisados de forma 
criteriosa em função da temática de Epidemiologia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme dito anteriormente, os textos foram diferenciados em 
‘Descobertas Científicas’ e ‘Aspectos Sociais/Saúde Pública. Desta forma, 
os resultados indicaram que 10 textos foram agrupados em Descobertas 
Científicas, 10 em Aspectos Sociais/Saúde Pública, e 5 apresentaram ambas 
as características (Quadro 3).

Quadro 3 - Quantitativo de reportagens que se encaixam em cada subitem

Fonte: Os autores (2020).

Subitem Descrição
Descobertas
Científicas

Textos em que o conteúdo da matéria se dá em comu-
nicar, prevenir e/ou descrever possíveis novas técnicas, 
métodos ou descobertas na área da saúde.

Aspectos
Sociais/Saúde
Pública

Textos em que o conteúdo da matéria se dá em esclare-
cer, informar e/ou anunciar relatos ou histórias de pes-
soas ou de sociedades em geral.

Ambos os aspectos Textos em que o conteúdo da matéria apresenta tanto os 
aspectos de Descobertas Científicas quanto os Aspectos 
Sociais/Saúde Pública.

Subitem Quantitativo
Descobertas Científicas R1, R4, R8, R9, R11, R14, R20, R22, R24, R25
Aspectos Sociais/Saúde
Pública

R6, R7, R10, R12, R16, R17, R18, R19, R21, R23

Ambos os Aspectos R2, R3, R5, R13, R15
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Em relação às matérias que se encaixavam no subitem das Descobertas 
Científicas, foram observados textos sobre pesquisas e estudos de 
medicamentos/substâncias (R1, R22); pesquisas sobre saúde (R8, R11, R14); 
caso de novas doenças ou de agravantes à saúde (R4, R9, R24); e novos 
métodos/técnicas de identificação ou tratamento de infecções (R20, R25).

As reportagens desse subitem abordam inovações que podem trazer 
benefícios à população em médio e longo prazo, já que estes textos tratam 
de possíveis avanços no cenário da saúde, buscando soluções por meio da 
C&T como forma de combater epidemias e surtos de determinadas doenças. 
Entretanto, ao analisar a forma como a ciência está sendo demonstrada nos 
textos, pôde-se observar que a maioria dos textos não retrata completamente 
os métodos de construção da ciência e as questões envolvidas nestes estudos. 
As reportagens que continham esta visão da ciência não apresentaram os 
cientistas envolvidos nos estudos, focando apenas na notícia e sem explorar 
aspectos relacionados aos seus métodos, como no caso de R20. O texto desta 
reportagem traz ao público 4 protótipos diferentes de tecnologias capazes de 
identificar bactérias específicas, mas sem identificar os cientistas envolvidos 
nas pesquisas, e as instituições onde estes estudos foram desenvolvidos. Assim, 
em concordância com Miceli et al.(2018) é importante preservar a fala de 
pesquisadores e trazer os métodos de construção da ciência, já que os mesmos 
são capazes de oferecer maior veracidade e confiabilidade da informação, de 
forma a permitir ao leitor uma visão menos ingênua de ciência.

Além dos textos sobre Descobertas Científicas, foram analisados os 
textos sob a perspectiva de Aspectos Sociais/Saúde Pública. Para Ramos et al. 
(2016, p.224), a Epidemiologia Social possui como definição um

estudo do modo pelo qual a sociedade e os diferentes 
modos de organização social influenciam a saúde e o bem-
estar dos indivíduos e dos grupos sociais, possibilitando 
a incorporação de suas experiências societárias, para a 
melhor compreensão de como, onde e porque se dão as 
desigualdades na saúde.

Desta forma, neste item foi considerado os aspectos sociais envolvendo 
a temática em questão. Assim, pôde-se observar que entre as reportagens 
presentes neste subitem, 3 textos foram voltados para relatos de experiências 
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(R7, R12, R23), 4 textos estavam voltados para informar ao público sobre 
determinadas doenças (R6, R10, R16, R21) e 3 textos eram informativos sobre 
as vacinas (R17, R18, R19). No caso dos relatos de experiências, o trecho 
de R23 a seguir relatava sobre a situação da epidemia de ebola na África: 
[Pessoas mortas na rua e tal. Em Bo, em Serra Leoa, onde eu estava, o que 
eu tive foi a sensação de estar no epicentro do problema]. Esta experiência 
apresentada no texto, relatada pelo médico que esteve em um dos países mais 
afetados pelo ebola, possibilita uma aproximação e uma sensibilização do 
público com o tema.

Os textos informativos sobre determinadas doenças tratam de noticiar 
ao leitor a respeito dos sintomas, tratamento, contágio e quantitativo de casos 
ou óbitos. O texto de R10 demonstra o tratamento para a sífilis, informando 
como este tratamento pode ser barato [A infecção pode ser curada com um 
tratamento barato e ridículo de simples: algumas doses de penicilina. Se a 
doença for diagnosticada no primeiro ano, a cura se resume a apenas duas 
injeções de benzetacil, uma em cada glúteo]. Embora este texto também 
informe como o grupo das grávidas é considerado um alvo frágil, tanto para 
a sífilis como para a zika, o perfil da população afetada pelas doenças não foi 
amplamente abordado nas reportagens.

Os demais 3 textos desse subitem trouxeram os riscos da vacinação, como 
no caso de tomar ou não a vacina, retorno de casos de doenças já controladas, 
além de trazer explicações sobre mitos que a população possa possuir em 
relação à vacinação. R17 traz a importância da obrigatoriedade da vacinação 
para manter imunizada a população contra determinadas doenças: [É com 
isso em mente que dá para entender por que tantos governos mundo afora 
interferem numa decisão que parece ser pessoal e tornam a vacina obrigatória]. 
Ao informar e esclarecer ao público da importância de se vacinar e vacinar 
seus filhos, a revista acaba auxiliando as campanhas de imunização do 
governo e de projetos que necessitem do apoio e da aprovação da população, 
atendendo ao papel desempenhado pela DC em levar informação científica 
para o público (BUENO, 2010).

De modo geral, os textos desse subitem ‘Aspectos Sociais’ trazem as 
doenças como forma de informar ao público leitor sobre suas características 
epidemiológicas, porém, nota-se uma falta do contexto político, econômico e 
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social por trás do acometimento de doenças, o que faz com que estes textos 
não possuam uma abordagem do perfil da população com mais riscos de 
contágio e o porquê de serem mais suscetíveis. Exclusão social, miséria e falta 
de conhecimento podem influenciar e até determinar o processo saúde-doença, 
trazendo assim, a Epidemiologia Social como peça fundamental para o SUS, 
de forma a inverter o quadro de saúde presente no país (RAMOS et al., 2016).

Um fator importante no auxílio às estratégias de saúde pública seria a 
divulgação de conhecimentos científicos de forma a inserir a população nos 
debates de políticas públicas de saúde. Torna-se necessário a implementação 
social na C&T. Seguindo este pensamento, a DC ressalta a importância de 
construção de uma sociedade democrática, esclarecida tecnologicamente e 
mais científica, que consiga utilizar a C&T ao seu favor (VALÉRIO; BAZZO, 
2006).

No último subitem analisado foram considerados cinco textos com 
ambos os aspectos de Descobertas Científicas e Aspectos Sociais/Saúde 
Pública (R2, R3, R5, R13, R15). As reportagens que introduziram estes 
dois contextos apresentam-se mais completas devido a sua abrangência. O 
texto de R13 apresentou trechos referentes às Descobertas Científicas [Este 
é o princípio básico da vacina RTS,S (Mosquirix). Ela foi desenvolvida pela 
GSK, com apoio da Fundação Bill & Melinda Gates, em parceria com a OMS 
e a Iniciativa para a Vacina da Malária (MVI), da ONG americana PATH] 
e aos Aspectos Sociais/Saúde Pública [“Desejamos que a vacina diminua a 
mortalidade infantil, principalmente na África, onde a malária mata muitas 
crianças de até 5 anos”]. Em R5 e R13 foram encontradas falas de cientistas 
e aspectos históricos sobre a construção da ciência, permitindo uma forma de 
quebrar estereótipos de como tal conhecimento é produzido. 

É possível observar nestes fragmentos a importância da C&T quando 
aliada ao lado social e de saúde pública, de forma com que a necessidade de 
métodos eficientes contra a doença permita a criação de um produto que auxilia 
no seu combate. Segundo Auler e Bazzo (2001) os meios de comunicação 
possuem um grande papel como formadores de opinião, e algumas vezes 
podem passar a ideia de que a tecnologia detém o rumo do progresso, excluindo 
a sociedade de decisões que envolvem seu destino. Desse modo, é necessário 
reafirmar que o envolvimento assíduo da população na discussão de casos 
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de C&T é imprescindível, pois ela afeta diretamente a sua vida e de outros. 
Entretanto, questões relacionadas aos aspectos sociais das doenças também 
poderiam ser mais discutidos nas matérias do subitem.

Embora a revista traga à tona temas atuais que afligem a população 
e descobertas tecnológicas sobre saúde, questões de cunho social, como a 
Epidemiologia social possuem um papel secundário em suas publicações, 
não sendo abordado em grande parte dos textos. A retirada do contexto social 
pode afetar no envolvimento dos cidadãos frente às questões científicas 
e tecnológicas, desviando-se do papel da Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS) em trazer as questões da ciência para a população. As matérias que 
continham os dois aspectos analisados (Descobertas Científicas e Aspectos 
Sociais/Saúde Pública) apresentaram-se mais ricas, com um texto mais 
aprofundado no assunto em relação às outras matérias. Tais textos também 
auxiliam em uma visão da ciência menos distorcida, de forma a incluir a fala 
de pesquisadores, seus métodos e apresentar a ciência como não linear, ou 
seja, uma ciência que retrata seus aspectos históricos e filosóficos, e seus 
métodos de construção.

CONCLUSÃO

Devido à grande importância da DC na sociedade nos tempos atuais, 
observar e analisar como a mídia, mais especificamente das revistas de DC, 
apresenta aos seus leitores informações sobre determinadas doenças que 
afligem a população e métodos para combater e prevenir tais acometimentos à 
saúde torna-se fundamental para entender a dinâmica entre o que é produzido 
e descoberto pelos cientistas e como a população lida com estas informações. 
O objetivo deste estudo em analisar estas reportagens sob a temática da 
Epidemiologia trouxe reflexões sobre como a ciência e informações sobre 
doenças estão sendo abordada na revista Superinteressante.

De um lado, podemos ver as matérias que o seu foco era trazer ao 
leitor descobertas ou inovações da ciência e da tecnologia aliados a questões 
de saúde. Estas matérias proporcionam e instigam o interesse do leitor ao 
trazer novidades e curiosidades, e, possivelmente atraindo para questões de 
C&T. Um fator negativo dessas reportagens foi a falta de uma abordagem 
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referente aos métodos de construção do conhecimento científico por trás 
destas descobertas, já que ao não mencionar os cientistas envolvidos, estas 
matérias podem transmitir uma visão distorcida e ingênua da ciência. Em 
outras palavras, estas visões podem contribuir para o distanciamento entre 
público e ciência.

Do outro lado, vemos matérias que trazem informações sobre 
determinados acometimentos causados por patógenos e aspectos relacionados 
a eles, como relatos de experiências e o caso de vacinas. Estas matérias trazem 
ao leitor notícias atuais sobre a situação epidemiológica desses problemas 
de saúde enfrentados pela população, o que pode auxiliar na visão e no 
entendimento desses casos. Entretanto, as reportagens em sua grande maioria 
desse subitem não trazem o perfil da população acometida pela doença e as 
possíveis causas sociais de parte da população apresentar-se neste estado.

Já as reportagens que apresentaram tanto os aspectos de Descobertas 
Científicas quanto o de Aspectos Sociais/Saúde Pública foram textos mais 
completos, trazendo falas de cientistas, a universidade em que foi desenvolvida 
a pesquisa e as características da doença ou do patógeno em questão, embora 
questões de cunho social, apesar de serem exploradas, poderiam ser mais 
aprofundadas nas reportagens.

Todavia, pode-se inferir que textos desse subitem trazem uma visão 
histórica da construção da ciência, e de C&T, além de proporcionar ao leitor 
questões de saúde pública que podem afetar seu cotidiano e de outros. Desta 
forma, consideramos ser necessário a interação entre os dois subitens nas 
reportagens de DC, de forma que se possa contribuir na formação científica 
de cidadãos e torná-los mais informados sobre os problemas enfrentados na 
saúde e em possíveis prevenções/tratamento de determinadas doenças.
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O uso de podcasts no Ensino de Biologia: um 
estudo com alunos do Ensino Médio

The use of podcasts in Biology Teaching: a study with High 
School students

Artur Emílio Nunes1 e Fátima Kzam Damaceno de Lacerda2

RESUMO
O podcast é um recurso tecnológico simples e poderoso, com capacidades 
pedagógicas, especialmente flexibilidade e mobilidade, para complementar o ensino 
presencial, mas ainda pouco explorado. Investigamos o uso dessa ferramenta através 
da produção de podcasts com conteúdo de biologia envolvendo estudantes do 1º e 
2º anos do ensino médio de um colégio público do estado do Rio de Janeiro. Os 
instrumentos de coleta de dados e avaliação foram questionários sobre a vivência em 
tecnologia digital e sobre os conteúdos ministrados. Os resultados apontaram para 
a possibilidade de implementação de uma aprendizagem colaborativa e calcada na 
abordagem investigativa. A utilização dos celulares foi indicada como um aspecto 
positivo da experiência. Esperamos assim contribuir com o estudo sobre tecnologias 
de informação e seu papel como recurso complementar ao processo de ensino-
aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, avaliando o impacto do uso de podcasts 
na aprendizagem da disciplina biologia.
Palavras-chave: Podcasts no ensino formal; Tecnologias da Informação e 
Comunicação; Ensino de Biologia; Metodologia ativa.

ABSTRACT
Podcast is a simple and powerful technological resource, with pedagogical skills, 
especially flexibility and mobility, to complement face-to-face teaching, but still 
little explored. We investigate the use of this tool through the production of podcasts 
with biology content involving 1st and 2nd year high school students from a public 
school in the state of Rio de Janeiro. The tools for data collection and evaluation were 
questionnaires on the experience in digital technology and on the contents taught. The 
results pointed to the possibility of implementing collaborative learning based on the 
investigative approach. The use of mobile phones was indicated as a positive aspect 
of the experience. We hope to contribute with the study on information technology 
and its role as a complementary resource to the teaching-learning process, inside and 
outside the classroom, evaluating the impact of the use of podcasts in the learning of 

1 UERJ/ProfBio/C.E. André Maurois, arturemilionunes@gmail.com  
2 UERJ/ProfBio/IQ, fatima_kzam@yahoo.com.br 
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the biology subject.
Keywords: Podcasts in formal education; Information and Communication 
Technologies; Teaching of Biology; Active Methodology.

INTRODUÇÃO

Atualmente, muitas das dificuldades que os professores enfrentam nos 
processos de ensino-aprendizagem são explicadas pelas diferenças entre uma 
geração “instrutora de imigrantes digitais”, com abordagem e linguagem 
tecnológicas “desatualizadas”, que busca ensinar uma geração que se 
comunica com uma “linguagem nativa digital dos computadores, jogos digitais 
e internet” completamente diferente. Os docentes do século XX - “imigrantes 
digitais” -, buscam realizar o processo de ensino aprendizagem com alunos 
do século XXI - “nativos digitais” -, praticamente da mesma forma que se 
ensinava no século XIX (PRENSKY, 2001, p. 1).

Porém, há muitas formas de lançarmos mão da tecnologia para auxiliar 
no processo de ensino-aprendizagem e uma delas é a utilização de podcasts, 
que possuem potenciais pedagógicos enormes, especialmente quanto a sua 
flexibilidade/mobilidade.

A palavra "podcasting" é uma junção de IPod - marca do aparelho 
multimídia homônimo, da Apple Inc., que é sigla de "Personal On Demand" 
(em tradução simples, pessoal e sob demanda) - e broadcasting (radiodifusão). 
O conjunto de arquivos publicados por podcasting é chamado de podcast e 
possui a característica de ser facilmente transferido e acessado por computador, 
leitor de MP3, MP4 ou celular (FREIRE, 2015).

O uso desse termo é relativamente novo, de acordo com Momesso et al. 
(2016), surgiu em 12 de fevereiro de 2004. O jornalista Ben Hammersley, do 
jornal britânico “The Guardian”, chamou de podcast um tipo de mídia sonora 
distribuída pela internet, sendo atribuída a Adam Curry (ex-VJ da MTV) a 
criação do primeiro programa de rádio na web e a Dave Winner (criador de 
software) o primeiro agregador de podcasts e que disponibilizou o código na 
Internet para que outros programadores pudessem utilizá-lo e aperfeiçoá-lo.

Para Carvalho, Aguiar e Maciel (2009, p. 1), “Podcasts basicamente são 
arquivos de áudio que podem ser ouvidos diretamente na web ou descarregados 
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para o computador ou um dispositivo móvel, em um processo que pode ser 
automatizado”. Estima-se que há mais de sete milhões de usuários do sistema 
no mundo. No Brasil, os podcasts começaram a surgir em 2005 e continuam 
em crescimento acelerado (FREIRE, 2015).

O podcast permite que o professor possa utilizá-lo para disponibilizar 
suas aulas, entrevistas, conteúdos extras relacionados aos temas abordados, 
entre outros; tudo isso em um arquivo de áudio de acesso simples por meio de 
telefones celulares, notebooks, tablets ou tocadores de mp3.

Carvalho, Aguiar e Maciel (2009) propõem que os podcasts têm 
potencialidades educacionais em diversas áreas do conhecimento e em 
diferentes níveis de ensino: apoiar alunos com deficiência visual e alunos 
estrangeiros; feedback das aulas; feedback de trabalhos realizados; apresentar 
resumos de conceitos; proporcionar conteúdos suplementares e revisões de 
aulas; fornecer orientações em atividades práticas; disponibilizar episódios 
das aulas, apoiar a autoaprendizagem, entre outras. 

É uma tecnologia simples e ao mesmo tempo poderosa, que pode 
ser utilizada como complemento ao ensino presencial. Dessa forma, pode 
contribuir para motivar a aprendizagem ativa do conteúdo, respeitando os 
diferentes ritmos de aprendizagem. A aprendizagem ativa é marcada pela 
busca do conhecimento pelo próprio estudante, que aprende, organiza e 
reestrutura a informação fornecida, saindo da condição passiva na qual só 
recebe a informação e a reproduz.

No ensino de biologia, os professores encontram diversas dificuldades 
em abordar alguns temas, como explicar conteúdos abstratos e/ou de maior 
complexidade e sofrem influências de um processo educativo de abordagem 
tradicional, no qual prevalecem a transmissão-recepção de informações, a 
dissociação entre conteúdo e realidade e a memorização dele (CARVALHO; 
AGUIAR; MACIEL, 2009).

Desta forma, urge refletir sobre o papel do professor na 
contemporaneidade (ALDA, 2012). No entanto, segundo Bottentuit Jr., 
Lisboa e Coutinho (2009), as práticas educativas podem modificar o papel 
do professor do modelo transmissivo tradicional para o de mediador, o que, 
por sua vez, exige uma mudança para um paradigma construtivista do ensino-
aprendizagem.
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O podcast é uma tecnologia com grande potencial na qual o professor 
alia informação, entretenimento, dinamismo e rapidez ao processo de ensino-
aprendizagem, tanto na modalidade a distância ou como complemento ao 
ensino presencial. Dessa forma, as potencialidades dos podcasts podem 
contribuir para os processos de ensino-aprendizagem de biologia (AGUIAR; 
CARVALHO; MACIEL, 2009).

Neste trabalho serão relatadas as experiências realizadas em um 
colégio público, utilizando podcasts no ensino de biologia, numa abordagem 
investigativa. O objetivo, portanto, é verificar a potencialidade da utilização 
desse recurso em turmas de 1º e 2º anos do ensino médio, buscando responder 
a questão: O uso de podcastings pode auxiliar e/ou reforçar a aprendizagem 
de conteúdos de biologia no ensino médio?

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Para realização da proposta aqui relatada, participaram 86 estudantes, 
com faixa etária entre 14 e 19 anos, das primeiras (39) e segundas séries (47) 
do ensino médio, período diurno, de um colégio da rede pública, localizado 
na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, foram selecionados 
10 temas sobre os conteúdos de citologia e fisiologia do ensino de biologia e 
produzidos podcasts sobre esses temas.

Como atividade inicial houve uma explanação sobre a ferramenta 
podcast, seu uso no Brasil e no exterior, bem como foi feita a audição 
coletiva de exemplos de podcasts disponíveis na internet. Propôs-se então 
uma organização coletiva (grupos de alunos) para a produção dos podcasts. 
Assim, cada grupo de alunos ficou responsável por um dos temas propostos, 
pesquisando e redigindo os textos relativos a esses temas.

As gravações foram realizadas em aula e como atividade extraclasse, 
sendo, junto com os textos produzidos, enviadas por e-mail ou por WhatsApp 
para o professor. Essas gravações foram reunidas e editadas, e seu resultado 
postado nos sites Podomatic e Spreaker com posterior indexação nas 
plataformas Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict, Podchaser, Google 
Podcasts e Apple Podcasts.

Os equipamentos utilizados na escola foram notebooks e desktops, 
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microfones de mão e de lapela, caixas de som e fones de ouvido com microfone 
acoplado (“headset”) e, fora da escola, foi estimulado a utilização dos celulares 
dos alunos para as gravações, buscando evidenciar a simplicidade de produção 
e manuseio, o baixo custo do material utilizado e a boa qualidade sonora na 
produção de podcasts.

Os 10 podcasts foram produzidos, recorrendo-se às propostas de Pereira 
(2013) e Miro (2013), quanto ao uso do software gratuito Audacity. A duração 
dos podcasts variou de 1 a 4 minutos, seguindo recomendação de Frydenberg 
(2008) e de Lee e Chan (2007), quanto a duração ideal e máxima para essa 
ferramenta pedagógica, e de acordo com o assunto neles apresentados.

A utilização do material produzido ocorreu durante as aulas formais e no 
ambiente não escolar, através do acesso virtual aos podcasts. Os arquivos 
foram divulgados e disponibilizados para audição a grupos de alunos, em 
apoio complementar ao material impresso, previamente preparado pelo 
professor, baseando-se no trabalho escrito dos alunos e usado anteriormente 
em aulas expositivas.

Para avaliarmos os resultados da proposta, além da observação 
qualitativa, foram aplicados dois questionários. O primeiro, de caráter 
informativo, anteriormente à produção de podcasts, teve como objetivo 
revelar o perfil de usuário dos alunos, isto é, a capacidade de utilização de 
equipamentos e competências informáticas e de uso de ferramentas da Web 2.0 
em dispositivos móveis. Posteriormente ao processo de produção de podcasts, 
foi utilizado um segundo questionário, desta vez opinativo, buscando revelar 
as opiniões dos estudantes sobre uso de podcasts nas aulas de biologia e a 
contribuição que o material apresentou para a compreensão dos assuntos 
abordados, bem como a funcionalidade dos podcasts disponibilizados no site 
para apoio ao estudo. Os alunos também tiveram a oportunidade de destacar 
pontos positivos e negativos que mais lhe chamaram atenção, e apresentar 
sugestões para melhora da qualidade dos podcasts produzidos.

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, do tipo participante, na 
qual o pesquisador está imerso no ambiente pesquisado.



98

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram elaborados podcasts sobre os seguintes temas, escolhidos por sua 
complexidade inicial e grau de abstração: “Principais componentes das células”, 
“Divisão celular”, “Respiração celular”, “Fotossíntese” – conteúdos do 1º 
ano – e “Sistema Respiratório”, “Sistema Reprodutor Masculino”, “Sistema 
Reprodutor Feminino”, “Sistema Nervoso”, “Sistema Nervoso Periférico 
(SNP)”, “Tecido Epitelial” – conteúdos do 2º ano. O material produzido 
foi disponibilizado nos endereços:<https://www.podomatic.com/podcasts/
arturnunes> e <https://www.spreaker.com/show/biopodcast>.

Dos 86 estudantes que inicialmente participaram da proposta, somente 
metade visitou e explorou mais do que o próprio tema que havia produzido. 
Desta forma, optamos por analisar as respostas dos questionários desse último 
grupamento, ou seja, do conjunto dos alunos que usaram de forma mais 
aprofundada o site onde estavam alojados os podcasts.

Percebemos com as respostas ao primeiro questionário, informativo, 
que são boas as competências dos estudantes no uso de ferramentas de 
informática, em PCs, e da Web 2.0, em dispositivos móveis, smartphones, 
principalmente. Porém, indicaram algumas dificuldades quanto ao uso básico 
de aplicativos e programas usados na produção de textos e apresentações, 
como nas afirmações dos alunos: “Não sei escrever textos em computador, só 
no celular” e “vou enviar o texto por zap pq não tenho conhecimento sobre 
Word”. Identificamos através das respostas à pergunta “Você sabe o que é 
podcast?” que 86 % revelaram conhecer a ferramenta.

As respostas ao segundo questionário, opinativo, mostraram que 
alunos com maiores dificuldades na aquisição e aplicação de conceitos de 
biologia, foram os que responderam que os conteúdos disponibilizados 
no site melhoraram sua compreensão da disciplina. De maneira geral, os 
estudantes se referiram aos podcasts como de grande utilidade no sentido de 
complementarem a versão escrita disponibilizada e previamente produzida 
por eles. Um dos estudantes citou que “os podcasts foram um aplicativo 
de grande utilidade”, outro aluno disse que “as explicações eram bastante 
interessantes”.

Quanto às preferências dos estudantes pelos podcasts disponibilizados 
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no site, os respondentes foram mais receptivos à produção dos textos e áudios 
por eles mesmos produzidos, ressaltando que a compreensão desses conceitos 
teria sido mais efetiva e indicativa de uma aprendizagem ativa.

Assim, como bem apontam Botton, Peripolli e Santos (2017):

o emprego de podcasts como ferramenta didática, 
pode levar à desconstrução do modelo paradigmático 
agregado à figura do professor como detentor exclusivo 
do conhecimento, possibilitando estimular a autonomia 
do pensamento e ação dos alunos, motivando-os para 
a pesquisa não somente no contexto de sala de aula 
(BOTTON; PERIPOLLI; SANTOS, 2017, p. 2).

Sobre a motivação durante a realização da atividade de produção dos 
podcasts, os resultados foram positivos, já que a maioria dos alunos citou que 
se interessou mais pelos conteúdos da disciplina biologia. Verificamos que a 
maioria dos alunos gostaria de utilizar os podcasts como auxílio às demais 
disciplinas e pensa que essa utilização tornaria as aulas mais interessantes. 
Segundo um respondente, “Os alunos ficariam mais entusiasmados com a 
matéria”.

Marques (2016, p.1) nos lembra que a utilização de ferramentas digitais 
no âmbito escolar pode “promover o comprometimento de cada um dos 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem”. Verificamos assim que os 
alunos registraram no questionário que “aulas com uso de tecnologias são mais 
interessantes!” e também que “Aprendemos por nós mesmos”, ressaltando 
que a utilização do site de podcasts aumenta a motivação e o interesse pelas 
aulas, assim como facilita a aprendizagem: “O áudio facilita a aprendizagem 
e prende mais a atenção.”

Paula e Sobrinho (2010, p. 4) observam que “os podcasts podem 
permitir uma revisão e fixação de conteúdo, por meio principalmente da 
recapitulação dos principais pontos de uma aula ou de um conjunto de aulas”. 
Isso se confirmou na resposta dos estudantes: “As explicações no podcast são 
uma vantagem para estudarmos em casa” e “Poderíamos ouvir quantas vezes 
for necessário até entender a matéria”

Os resultados obtidos, ainda que não generalizáveis, permitem aferir o 
potencial educativo do podcast. Os alunos consideraram os podcasts um misto 
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de aprendizagem formal e informal. Ao relacionar a proposta da produção dos 
podcasts com a afirmação de Barbosa e Moura (2013) sobre o conceito de 
metodologias ativas, podemos concluir que o aluno interage com o assunto 
em estudo, ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando, 
sendo estimulado a construir o seu próprio conhecimento ao invés de recebê-
lo de forma passiva do professor.

A audição do podcast revelou-se como um instrumento facilitador 
do trabalho autônomo, já que é uma estratégia de ensino diferenciado, 
funcionando como um reforço pedagógico, pois os estudantes esclarecem as 
suas dúvidas, o que não conseguiriam fazer sozinhos. Permite, ainda, recriar o 
ambiente de sala de aula na explicação dos conteúdos.

A identificação e retomada de lacunas na apropriação do conteúdo são 
importantes para que os estudantes percebam a necessidade de melhorar a 
aprendizagem e de se dedicar ao estudo de pontos ainda não dominados.

Contudo, destacamos que apenas a presença das novas tecnologias no 
âmbito educacional não substitui o papel do professor, como nos apontam 
vários autores como Alda (2012), Freire (2013), e nos dizem Paula e Sobrinho 
(2010):

[...] a autonomia do estudante é desejável, mas não 
dispensará o papel do professor, seja em contato direto 
com esse estudante ou mediado por tecnologias como 
o podcast. Permanece esse professor, portanto, com a 
missão de olhar à frente e apontar os caminhos, lançando 
mão dos recursos que suas convicções e suas inquietações 
lhe fizerem crer serem úteis e adequados (PAULA; 
SOBRINHO, 2010, p. 126).

Percebemos, ainda, que a utilização dos aparelhos celulares como 
ferramenta de produção, divulgação e acesso aos podcasts torna o ambiente da 
sala de aula agradável e interativo, favorecendo a mobilidade dos alunos, pois 
os conteúdos produzidos podem ser acessados a qualquer momento ou local.

PARA NÃO CONCLUIR

Verificamos que a metodologia utilizada mobilizou a aprendizagem 
colaborativa dos alunos, despertou a curiosidade e a vontade de aprender por 
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utilizar uma nova abordagem dos conteúdos e um recurso tecnológico com o 
qual estão familiarizados. Confirmamos ainda o que afirma Carvalho (2016, 
p. 94): que os podcasts de áudio exigem que o aluno “leia, que compreenda, 
que redija, numa linguagem estimulante, um texto para ser ouvido e que, em 
função disso, treine sua expressividade”.

Desta forma, a produção e o uso de podcasts dentro da proposta 
metodológica adotada e relatada, tornaram o processo de aprendizagem dos 
temas de biologia mais atrativo e integrado aos estudantes, além de facilitarem 
o trabalho no cotidiano do educador. Mas a mediação docente orientada pelo 
encaminhamento metodológico é fundamental para o êxito do processo, de 
forma significativa e potencializando a aprendizagem colaborativa.

O uso de podcasts como meio auxiliar ao ensino, ao envolver os 
estudantes através de uma abordagem investigativa, tornou as aulas de biologia 
mais inventivas e inovadoras, facilitando a construção do conhecimento pelos 
participantes. O uso do celular demonstrou que este é um recurso tecnológico 
versátil e que pode ser utilizado para fins pedagógicos, em sala de aula e fora 
dela, podendo aprimorar a qualidade do ensino.

Como apontado por Freire (2017, p. 57), “o podcast ganha importância 
como recurso educacional por ser uma tecnologia apta a propiciar novos 
modos de realização de atividades educacionais”. No entanto, apesar dos bons 
resultados encontrados, ressaltamos que cada instituição de ensino possui 
características e peculiaridades que podem apresentar-se como uma vantagem 
ou um obstáculo para a utilização do podcast.

Com isso, foi possível perceber a variedade de possibilidades oferecidas 
por esse recurso ainda tão pouco utilizado nos ambientes educativos, em 
especial, no ensino de biologia, o que torna possível o desenvolvimento de 
uma gama de atividades pelos docentes.

Apesar de atingir nosso objetivo, cabe ressaltar que o estudo apresentado 
é o resultado do primeiro momento de análise sobre o uso de podcasts no 
apoio ao ensino de biologia para alunos de 1º e 2 anos do ensino médio. 
Espera-se, ainda, aprimorar a proposta e desenvolvê-la com outros estudantes 
e conteúdos.
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RESUMO
Ultimamente a educação tem sido despertada para novas abordagens e metodologias 
capazes de melhorar práticas de ensino. A abordagem STEM (Ciências, Tecnologia, 
Engenharia, Matemática) é uma das opções usadas por escolas no planeta. Porém, 
após algumas ponderações, a sociedade científica tem sugerido o STEAM (com o 
uso das Artes), surge então a pergunta sobre o que seria a inserção de mais esta letra 
e como educadores tem se apropriado. Este trabalho tem por finalidade relembrar 
conceitos iniciais sobre o STEM, ainda incipiente no Brasil, e como realizar novas 
aproximações para a inserção do STEAM. Após breve histórico são relatadas 
experiências de atividades que almejam disseminar a prática da Educação STEAM 
no Ensino de Ciências em nossas escolas. A conclusão pretendida é sugerir o uso 
da Arte junto as demais disciplinas para expansão do conhecimento e capacidade 
de resolução de problemas, contemplando o estudante como centro da atenção nas 
atividades escolares. 
Palavras- chave: Artes; STEAM; Ensino de Ciências; Aplicabilidade.

ABSTRACT
Lately, education has been awakened to new approaches and methodologies capable 
of improving teaching practices. The STEM approach (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) is one of the options used by schools on the planet. 
However, after some consideration, the scientific society has suggested STEAM (with 
the use of the Arts), then the question arises as to what would be the insertion of 
this letter and how educators have appropriated it. This work aims to recall initial 
concepts about STEM, still incipient in Brazil, and how to make new approaches 
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for the insertion of STEAM. After a brief history, experiences of activities that aim 
to disseminate the practice of STEAM Education in Science teaching in our schools 
are reported. The intended conclusion is to suggest the use of Art along with other 
disciplines to expand knowledge and problem-solving capacity, contemplating the 
student as the center of attention in school activities.
Keywords: Art; STEAM; Science teaching; Applicability.

UM BREVE HISTÓRICO

O modelo de sociedade e os avanços tecnológicos possuem grandes 
impactos nas escolas da atualidade, o processo educativo é tema de pesquisa 
mundial e revela grandes preocupações. Qual será a melhor forma de trabalhar 
as disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática na escola?

Os índices de proficiência em Matemática no Brasil hoje, segundo 
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) estão muito abaixo da média mundial, apenas 4,52% dos estudantes do 
Ensino Médio avaliados pelo último Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB), realizado em 2017 possuem aprendizado adequado na disciplina. De 
acordo com o portal do Ministério da Educação (MEC) a avaliação do SAEB 
no ano de 2019 a área de conhecimento de Ciências da Natureza também foi 
avaliada com base na nova matriz, que terão como referência a Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC).

As características da BNCC apontam para uma proposta de ensino em 
que o estudante é o centro do processo de aprendizagem, capaz de refletir na 
tomada de decisões dos problemas reais do cotidiano. A segunda competência 
geral do documento sugere,

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, 
a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. (BRASIL, p.3, 2018)

Assim é importante a busca por metodologias que contribuam para 
melhorar as práticas educacionais em nosso país. Vários movimentos surgem 
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na sociedade acadêmica para buscar novas perspectivas que impulsionam 
avanços no campo da Ciência e Tecnologia, segundo Krasilchik:

Na medida em que a Ciência e a Tecnologia foram 
reconhecidas como essenciais no desenvolvimento 
econômico, cultural e social, o ensino das Ciências em 
todos os níveis foi também crescendo de importância, 
sendo objeto de inúmeros movimentos de transformação 
do ensino, podendo servir de ilustração para tentativas 
e efeitos das reformas educacionais. (KRASILCHIK 
2000, p.1).

O STEM Education, termo em inglês (educação baseada em Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática) é um desses movimentos de 
transformação do ensino. Seu esboço inicia durante o período da Guerra Fria 
com a disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética, 
nesse período ocorreram mais investimentos no campo das Ciências Naturais. 
A corrida espacial foi um bom exemplo dessa disputa, segundo Couso:

O STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, 
por sua sigla em Inglês) sigla é cada vez mais presente 
na realidade educacional atual. [...] Na Europa, esta 
preocupação era evidente com a publicação do relatório 
"A Europa precisa de mais cientistas" no início do século, 
enquanto que nos EUA tem uma longa tradição que 
começou na era pós-Sputnik com a sigla SMET e hoje 
vidas tem ressurgido com força [...]. (COUSO, 2017, p. 
1-2, tradução nossa)

Com o lançamento do Sputnik pela União Soviética e a resposta 
dos Estados Unidos com o homem na lua, inicia investimentos nas escolas 
com objetivo de formar novos cientistas. Não sendo suficientes as medidas 
adotadas e com o colapso da economia americana surge à necessidade de 
repensar o currículo. Os estudantes não se interessavam pelas áreas de 
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e os reflexos no mercado de 
trabalho foram impactantes com a escassez de profissionais nessas áreas, que 
se agravou na década de 1990 em função do baixo rendimento dos estudantes 
no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos).

Nesse período surgem os relatórios internacionais que indicam esse 
cenário, segundo Pugliese
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O fator foi a publicação de uma série de relatórios 
indicando que os EUA passavam por uma escassez 
de profissionais capacitados nas áreas STEM e que 
perderiam competitividade econômica (MAY; CHUBIN, 
2003; MATTHEWS; MANGAN, 2006; NATIONAL 
ACADEMIES PRESS, 2006; BECKER; PARK, 2011; 
KUENZI et al 2011; ENGLER, 2012; ANFT, 2013; 
KELLEY; KNOWLES, 2016). Esses relatórios causaram 
grande perturbação nas agências reguladoras da Educação 
nos Estados. [...] outro fator se dá a partir da publicação 
de relatórios internacionais indicando baixo desempenho 
e interesse dos estudantes norte-americanos em várias 
áreas, incluindo ciências. (PUGLIESE 2017, p 42, 43).

Pugliese (2018) afirma que a educação STEM é baseada em projetos, 
onde o estudante é o foco do processo de aprendizagem, sendo toda dinâmica 
conduzida por desafios, em que são aguçados os estímulos que despertam 
a curiosidade do estudante. Em relação ao currículo, o STEM é organizado 
em competências que propõe o conhecimento integrado e contemplam as 
quatro áreas da sigla (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). São 
trabalhados temas bem atuais com dimensões amplas em sala de aula. Pugliese 
(2018) afirma que:

Pensando em currículo, STEM education tem como 
bandeira levar para a sala de aula temas contemporâneos 
da Ciência e tecnologia. Isto é, busca incorporar 
algo que até poucos anos atrás não fazia parte do 
vocabulário do professorado: computação, robótica, 
programação, engenharia, tecnologia, design, ambientes 
virtuais, aplicativos, smartphones, games e por aí vai. 
(PUGLIESE, 2018, p.5)

Esse movimento foi disseminado em níveis variado em outros países 
como o Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Japão, China. E também 
chega ao nosso país de forma tímida em algumas propostas educacionais.

O STEM education passou ser tema de discussões em nosso país 
no campo do ensino e atualmente é pauta de sugestão para o processo de 
ensino e aprendizagem. No IV Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e 
Tecnologia em 2006, realizado em Ponta Grossa Paraná, alguns desafios para 
o desenvolvimento científico e tecnológico no século XXI foram discutidos 
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e ampliados para o ensino STEM. A partir do que foi apresentado nesse 
simpósio, Moreira (2018) escreve:

STEM usualmente representa conteúdos de Ciência 
(Science), Tecnologia, Engenharia e Matemática, mas às 
vezes inclui outros conteúdos. A base do ensino de STEM 
envolve a integração desses conteúdos, quebrando os 
“silos” de ensino de disciplinas totalmente independentes 
que os estudantes têm que enfrentar, e fazendo conexões 
com o contexto do mudo real. (MOREIRA, 2018, p.15)

As conexões com o mundo real favorece o processo de aprendizagem 
e aproximam as disciplinas escolares, que são apresentadas ao estudante de 
forma separada na maior parte das escolas brasileiras.

No ano 2000, alguns autores incluem a vertente da arte, e a sigla é 
redefinida e passa a se chamar STEAM. Não bastava somente formar cientistas, 
mas era preciso pensar na humanização no período de formação e abarcar 
outras áreas do conhecimento nesse processo. Pensando nesta passagem do 
STEM para o STEAM os autores Sousa e Pilecki (2018) desenvolveram um 
estudo que tem por objetivo orientar educadores e gestores a implementar a 
Arte no ensino STEM e, de fato aplicar um ensino STEAM aos estudantes. O 
título desse trabalho, em inglês, já é sugestivo From STEM to STEAM e após 
esta publicação (SOUSA; PILECKI, 2018), diversos artigos científicos foram 
elaborados visando a devida posição da Arte no ensino.

Uma das principais razões, segundo os autores, para a inserção da 
Arte é que esta é uma das funções cerebrais fundamentais, e que por meio 
do incremento da Arte é que habilidades necessárias ao STEM podem ser 
desenvolvidas com maior eficácia.

As habilidades que as artes desenvolvem incluem 
criatividade, resolução de problemas, pensamento crítico, 
comunicação, autodireção, iniciativa e colaboração. 
Todas essas habilidades [...] serão necessárias para 
todos os alunos, a fim de sobreviver com sucesso como 
adulto em um mundo cada vez mais complexo, rápido 
e tecnologicamente direcionado. (SOUZA; PILECKI, 
2018, p. 14, tradução nossa).

A inclusão da Arte pode ser trabalhada por meio de diversas 
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manifestações culturais, dessa forma a Música pode contribuir de forma 
significativa para o processo de aprendizagem. A pesquisadora da Universidade 
de Michigan Henriksen afirma que:

O ensino leva a um aprendizado disciplinar mais 
motivado, engajado e eficaz em STEM. O aproveitamento 
dos alunos foi aumentado por meio dessas práticas 
baseadas em artes. Mais importante, os alunos não apenas 
fortaleceram seu aprendizado dentro das disciplinas, mas 
entre disciplinas através da oportunidade de explorar e 
fazer conexões entre arte, música, matemática, ciências 
e muito mais. (HENRIKSEN, 2014, p. 2, tradução nossa)

Com a aprovação da lei nº 11.769 sancionada no Brasil em 18 de agosto 
de 2018, a Música tornou-se obrigatória nas escolas de educação básica. 
Segundo a presidente da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), 
Prof. Dra. Magali Oliveira Kleber,

O Brasil possui uma riqueza cultural e artística que precisa 
ser incorporada, de fato, no seu projeto educacional. Isso 
só acontecerá se escola e espaços que trabalham com 
educação começarem a valorizar e incorporar, também, 
conteúdos e formas culturais presentes na diversidade da 
textura social. (KLEBER, 2010, p.3).

Portanto, o contato com a Música nos estudos de Matemática para a 
compreensão de fenômenos no campo da Ciência pode ser um facilitador 
para aprender conceitos que permeiam as salas de aula, principalmente se 
o estudante for o protagonista do processo, sendo desafiado como sugere o 
STEAM.

Outra possibilidade de trabalhar o STEAM é por meio de jogos 
educacionais. Reconhecendo que todo jogo é um desafio, encontrar a solução, 
saída ou melhor estratégia é também desenvolver a capacidade de criatividade 
do cérebro. Os autores Sousa e Pillecki (2018) afirmam uma das barreiras 
necessárias a se superar é a de se achar que somente determinadas pessoas 
são criativas. Os autores defendem que através da Arte é possível promover a 
criatividade em cada pessoa. Então quando há o desafio dos jogos, há também 
a oportunidade de desenvolver a capacidade criativa do cérebro.
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As atividades artísticas também aprimoram as habilidades 
de imagem e a introspecção, porque muitas vezes exigem 
que se crie e manipule imagens mentais de uma tarefa 
antes de realizá-la e autoavaliar a qualidade de seu 
próprio desempenho. (SOUZA; PILECKI, 2018, p. 23, 
tradução nossa)

O jogo educativo é empregado como ferramenta capaz de promover a 
concentração, serve de facilitador da aprendizagem, traz o lúdico para o ensino, 
gerando um campo propício e motivador da aprendizagem (ESCRIBANO 
2015; KISHIMOTO 2018)

A crescente proeminência dos jogos sérios (jogos digitais 
aplicados à educação) nos últimos anos os consolidou 
como uma abordagem de aprendizado com grande 
potencial para aumentar a motivação e os resultados de 
aprendizagem dos alunos, sendo reforçada nos campos 
militar, comercial, industrial e educacional como uma 
ferramenta de treinamento e motivação. (ESCRIBANO, 
2015, p. 13. Tradução nossa)

Sob a perspectiva da utilização de jogos para o ensino, Escribano (2015) 
afirma que eles podem ser admitidos como jogos sérios que em nosso uso 
será analisado como jogo educativo. Ainda na perspectiva do jogo Kishimoto 
(2011) ressalta a potencialidade que o jogo possui para minimizar os obstáculos 
que o estudante enfrenta ao se deparar com o sistema educacional. Superando 
os desalinhos encontrados na ampliação dos níveis de ensino, que seria o 
obstáculo enfrentado ao transpor os anos letivos e encontrar novas disciplinas 
separadas e cada vez mais específicas,

um plano de ensino assentado no lúdico e nas 
mediações como eixos do letramento pode representar 
a possibilidade de integração de crianças de 6 anos ao 
ensino fundamental e a superação de alguns desalinhos 
da política pública de ampliação desse nível de ensino. 
(KISHIMOTO, 2011, p.193)

EXPERIÊNCIAS DE ATIVIDADES

Anunciada a compreensão inicial a respeito da dinâmica proposta 
“De STEM para STEAM”, os autores desse trabalho apresentam algumas 
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atividades que foram idealizadas na busca de se alcançar o pleno exercício 
do STEAM nas aulas de Matemática. Sendo professores da Educação Básica 
em municípios do Rio de Janeiro, frente às dificuldades encontradas pelos 
profissionais da educação, não sucumbiram a inércia, mas contribuíram com 
as seguintes experiências de atividades:

MÚSICA E MATEMÁTICA SE RECICLAM COM ARTE

O projeto foi desenvolvido na Prefeitura de Japeri, em uma escola 
pública da rede municipal em tempo integral ao longo do 2º semestre do ano 
de 2011. As aulas foram organizadas no formato de oficinas em dois encontros 
por semana com 15 estudantes da turma do 5º ano do ensino fundamental.

Os recursos didáticos utilizados eram as ferramentas de marcenaria 
e material didático escolar e foram comprados pela escola. A intenção do 
projeto era formar uma orquestra reciclável, em que os estudantes produziriam 
seus instrumentos musicais. Dessa forma, durante o processo de construção 
e produção os alunos estudavam conceitos no campo das Ciências Naturais, 
tendo em vista que ao manipular as ferramentas e realizar as medições, 
estudavam sistema de unidades de medida, perímetro, área, conceito básico 
de ondas sonoras, entre outros, como ilustram as fotos a seguir: 

Figuras 1; 2; 3 – Alunos construindo uma cítara

Cada estudante tinha seu caderno de anotação, onde eram realizados os 
registros das atividades de cada aula, como fotos abaixo:
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Figura 4; 5 – Registro de atividades a partir da oficina

Ao desenvolver as etapas de construção de cada instrumento musical, os 
alunos vivenciaram na prática os conceitos relacionados à ciência da natureza 
e Matemática, pois tinham que medir, utilizar esquadro, compasso entre 
outras ferramentas para cumprir os desafios em cada encontro, compreendendo 
conceitos de área, perímetro, sistema de numeração decimal, ondas sonoras, 
reciclagem, entre outros.

Ao longo do semestre os estudantes tiveram aulas de música onde 
aprenderam a nona sinfonia de Beethoven. Até o final do ano confeccionaram 
cinco instrumentos musicais: uma cítara de 14 cordas, dois tambores, um 
triângulo e um piano de garrafas, ilustrados abaixo:

Figura 6; 7 – Formação da orquestra com instrumentos reciclados

O projeto alcançou a mídia com publicação no caderno especial de 
educação do jornal Extra e ganhou repercussão nas escolas municipais da 
rede.
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Figura 8; 9; 10 – Jornal local

A orquestra reciclável realizou ainda uma apresentação para o prefeito 
da cidade, mas por questões políticas o projeto foi desativado no final do ano 
letivo.

Esse trabalho continua como parte da pesquisa de mestrado intitulada 
“Ateliê do Som: uma abordagem STEAM para o estudo das ondas sonoras no 
ensino de Matemática”.

JOGOS E MATEMÁTICA, DESENVOLVENDO A CRIATIVIDADE PARA 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

No uso de jogos educacionais podem-se incluir algumas atividades em 
que o estudante deve de forma prática desenvolver soluções para concluir 
os desafios proposto. Também pelo fato de jogos educacionais poderem ser 
articulados de forma coletiva, como numa orquestra musical, a busca pela 
sincronia e harmonia também é entendida como um meio de se inserir a Arte 
como uma abordagem STEAM (SOUZA; PILECKI, 2018).

A primeira atividade proposta, com alunos do sétimo ano do Ensino 
Fundamental, foi a elaboração de um tabuleiro para conduzir bolas de gude, 
a seguir temos os passos que os estudantes desenvolveram para executar a 
proposta (Figura 11). Após concluída as etapas os estudantes jogaram entre si 
e foram em outras salas divulgarem o material elaborado.



114

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

Figura 11 – Elaboração do tabuleiro

Outra atividade realizada com os estudantes, esta para o nono ano do 
Ensino Fundamental, foi a construção de uma Torre de Hanói (Figura12). Em 
grupos os alunos mediram as dimensões da base e realizaram as marcações 
dos furos para as colunas, em seguida dividiram um cabo de vassoura para a 
sustentação dos discos, que foram cortados em papelão. As duas atividades 
foram realizadas com materiais de baixo custo.

Figura 12 – Construção da Torre de Hanói

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude das reflexões das práticas educacionais foi perceptível a 
existência de dificuldades no Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Em 
pleno século XXI em meio aos avanços tecnológicos e sociais, o currículo não 
deve somente contemplar os conteúdos específicos de cada disciplina, primar 
pela formação plena do discente ao longo da trajetória escolar na tentativa de 
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formar um cidadão crítico e capaz de resolver problemas do cotidiano.
Nessa perspectiva, a Educação STEAM é uma sugestão para responder 

alguns questionamentos e desenvolver práticas pedagógicas que possam 
contribuir no processo de ensino e aprendizagem, de forma a colocar os 
estudantes como protagonistas por meio de desafios propostos que podem 
conectar o currículo ao mundo real e possibilitar que os modelos matemáticos 
tenham mais significado nas aplicações práticas na compreensão dos 
fenômenos no campo da ciência e construir saberes interdisciplinares em um 
mesmo desafio. Dessa forma, a interdisciplinaridade tende a ser um grande 
aliado no processo educativo.

A abordagem interdisciplinar favorece ainda a formação 
de um sujeito participativo, com maior interação nas 
atividades escolares e ainda leva o conhecimento 
adquirido em sala de aula para seu cotidiano, o que 
favorece uma melhor comunicação desse sujeito coma 
sociedade. (ALVES DO LAGO; ARAUJO; SILVA, 
2015, p. 52)

Ainda trabalho pelo município e encontro pelas ruas da cidade de Japeri 
estudantes que participaram desse projeto, que lembram com muito carinho 
desse período de aprendizagem. Alguns continuaram estudando música e 
tocam instrumentos musicais. Acreditamos que a abordagem STEAM pode ser 
uma solução na tentativa de minimizar alguns problemas no campo do Ensino 
de Ciências e Matemática em nossas escolas, bem como a continuidade desse 
estudo no mestrado para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem 
de nosso país.
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RESUMO
Os blogs de ciência representam bem o momento atual onde todos são incentivados a 
produzir e comunicar conteúdo, uma vez que se caracterizam como novos espaços de 
enunciação e de construção de um diálogo entre a Ciência e o público. Este trabalho 
teve por objetivo mapear os blogs de ciência de língua portuguesa no contexto 
brasileiro. Foram investigados: nome dos blogs (identificação); responsável ou 
responsáveis (autoria); formação dos responsáveis; unidade federativa do blog (diz 
respeito ao estado que o responsável representa, atuando profissionalmente). Dos 95 
blogs analisados, a maioria é mantido por homens, a minoria possui apenas graduação, 
e alguns são “blogs institucionalizados”. O mapeamento dos blogs de ciência constitui 
um importante caminho para melhor entendimento da expansão da cultura científica, 
da maneira como a divulgação científica tem acontecido em meio digital, quem 
participa desse processo e, sobretudo, o mapeamento oferece recurso para inferências 
sobre os rumos desse movimento.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Blogs; Divulgação Científica.

ABSTRACT
Science blogs represent well the current moment where everyone is encouraged to 
produce and communicate content, since they are characterized as new spaces for 
enunciation and construction of a dialogue between science and the public. The 
objective of this work is to map blogs that are used as a form of scientific dissemination 
in the Brazilian context. We analyzed the Federative Unit of origin of the blog, and 
authorship information. As a result, we identified the number of blogs by region, which 
authorship genre, authorship titration. Of the 95 blogs analyzed, most are maintained 
by men, the minority has only graduation, and some are "institutionalized blogs". The 
mapping of science blogs is an important way to better understand the expansion of 
scientific culture, the way scientific dissemination has taken place, who participates 
in this process and, above all, mapping provides a resource for inference about the 
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directions of this movement
Keywords: Science Teaching; Blogs; Scientific Dissemination.

INTRODUÇÃO

O momento da Cibercultura está cada vez mais permeando as relações 
sociais. Haja vista, que novas formas de interação surgem a todo o momento, 
por exemplo, redes sociais cada vez mais sendo utilizadas para fins acadêmicos, 
profissionais e pessoais. De acordo com Vieira e Sabattini (2015) entende-
se Cibercultura como um conjunto de técnicas, práticas, atitudes, valores e 
modos de pensamento que se desenvolvem junto com o advento e a expansão 
da internet como meio de comunicação.

A Cibercultura tem instituído espaços onde todos são incentivados a 
produzir e comunicar conteúdo. Diante dessa realidade, boa parte das pessoas 
comunica-se por mensagens de texto, utilizam cotidianamente as redes 
sociais e lançam mão dos recursos digitais para se informar. Nesse sentido, 
Lemos (2018) destaca que surgem novas práticas do espaço urbano com a 
interface entre mobilidade, espaço físico e ciberespaço. E nesse contexto do 
ciberespaço, é possível

o acesso à distância de diversos recursos do computador, 
transferir (upload) ou baixar (download) informações, 
trocar correspondências em tempo real (e-mail, Facebook, 
Twitter), participar de conferências eletrônicas, fazer 
trabalhos colaborativos através de softwares como os 
groupwares, ter uma segunda vida social (Facebook, 
Twitter, Second Life), ou seja, possibilita uma “vida 
virtual” (SCHUCK et al., 2015, p. 34. Tradução nossa).

Os blogs de ciência representam bem esse momento, uma vez que 
se caracterizam como novos espaços de enunciação e de construção de 
um diálogo entre a Ciência e o público. Em sua maioria, são escritos por 
professores, pesquisadores e tratam predominantemente de temas científicos 
e tecnológicos. Os blogs têm o potencial de transformar os modos de 
subjetivação dos leitores, que experimentam novas formas de interagir com a 
Ciência (FLORES, 2016).

Segundo Gutierrez (2004) os blogs são um tipo essencial de página 
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publicada na internet e têm como principais características a facilidade 
de criação, edição e publicação e a disposição dos conteúdos em ordem 
cronológica. Outras características podem ser observadas nos blogs sob 
diversas perspectivas, por exemplo, Keskenidou et al. (2014) observaram que 
os jovens percebem os blogs como um veículo de comunicação e interação 
com velocidade de veiculação das informações maior que os meios de 
comunicação de massa e, por isso, utilizam mais aqueles que estes para se 
manterem informados.

Mas é importante atentar que os aspectos e as características que cercam 
os blogs de ciência, podem trazer possibilidades e limitações. Inclusive, no 
contexto da divulgação científica que também assume um novo caráter.

A forma como a ciência passou a ser divulgada foi 
evoluindo ao longo dos anos, passando por artigos em 
jornais e revistas, livros, publicações periódicas voltadas 
somente para a ciência como cadernos em jornais e 
revistas, conferências, espaços na grade televisiva e do 
rádio, até os blogs, microblogs, comunidades e web sites, 
tornando-se cada vez mais acessível à população (LEITE 
et al., 2015, p. 260).

Landgraf-Valerio (2012) atribui aos recursos digitais um papel 
fundamental no processo de divulgação do conhecimento científico. A autora 
infere que a internet pode ser considerada um grande avanço para a informação 
e comunicação, visto que ampliou o acesso à informação, disponibilizando 
informações que até então eram exclusivas de periódicos e revistas 
especializadas. Na visão de Moran (2014), o uso de dispositivos móveis, por 
exemplo, aproxima as pessoas de realidades nunca antes visitadas. Nesse 
contexto, o autor chama a atenção que esses recursos, mediados pelo professor, 
podem levar o aluno a apropriações de saberes até então desconhecidos.

Com o avanço da era digital é possível constatar o aumento de 
espaços reservados à cobertura de temas científicos nos grandes veículos de 
comunicação. As plataformas digitais vêm se consolidando como espaços de 
divulgação científica tanto para jornalistas como para cientistas.

As práticas de divulgação científica (DC) empreendidas 
por cientistas na web inauguram uma nova fase 
da DC. Se antes essas atividades eram realizadas 
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predominantemente por jornalistas em jornais e revistas, 
como a Superinteressante, a Galileu e a Ciência Hoje, no 
contexto da cultura participativa, a posição de divulgador 
da ciência passa a ser ocupada também por cientistas, 
que se aventuram na criação de blogs independentes 
sobre a sua temática de pesquisa (FLORES, 2016, p. 13).

Os blogs de ciência têm permitido aumentar não apenas o público 
leitor, mas também a participação das pessoas na construção e discussão dos 
assuntos científicos, já que mostra um forte senso de sociabilidade entre os 
atores, onde o compartilhar e discutir não se restringe à informação (LUZÓN, 
2013). As ideias, os processos, conhecimentos científicos, o fazer ciência 
também estão nesse contexto de compartilhar e discutir. Esses recursos digitais 
também criam a oportunidade de explicar Ciência de forma mais atrativa, 
especialmente para o público jovem, motivando-o para o estudo da Ciência e 
facilitando o processo de aprendizagem.

A partir desse novo formato de acesso ao conhecimento e de conexão entre 
os indivíduos, surge o questionamento de como essas múltiplas possibilidades 
colaborativas de geração e de compartilhamento de conhecimento estão 
chegando aos espaços formais de educação. Torna-se cada vez mais relevante 
entender e problematizar as relações estabelecidas entre esses recursos digitais 
e as práticas educativas. Nesse sentido, Cakir (2013) aponta para o fato de que 
ainda existem muitas lacunas acerca do entendimento de como estudantes e 
professores se apropriam das tecnologias digitais.

Mesmo diante de potencialidades, essa nova era digital muitas vezes 
não chega no espaço escolar, e isso é percebido através da desmotivação 
de adolescentes pela escola, que ainda é vista por muitos, como espaço 
de transmissão de conteúdos desarticulados do cotidiano e no formato 
enciclopédico (JUNGER, 2015).

No contexto da sala de aula, os recursos e ferramentas tecnológicas 
disponíveis que oferecem muitas formas de interação, colaboração e 
criatividade, tornam-se cada vez mais relevantes no desenvolvimento de 
práticas e habilidades, sobretudo para alcançar os objetivos educacionais 
almejados. Shana e Abulibdeh (2015), percebem o blog, no contexto do ensino 
formal, como importante recurso que beneficia o alcance de públicos diversos 
e auxilia na construção de um ambiente de aprendizagem que incentiva o 
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pensamento crítico.
Sendo assim, há o interesse em entender melhor como os blogs estão 

sendo utilizados para a divulgação científica. Mesmo que ainda exista poucos 
os estudos que investigam como esses blogs de ciência estão sendo inseridos 
na prática docente. E ainda, qual a leitura feita por alunos e professores desses 
recursos digitais. Dessa forma, a presente pesquisa justifica-se como relevante 
e promissora para a área de educação, contribuindo na discussão sobre meios 
digitais e o ensino formal.

Diante do cenário, o presente estudo teve como objetivo mapear blogs 
de ciência de língua portuguesa no contexto brasileiro, problematizando sua 
participação na comunicação da ciência.

DESENHO METODOLÓGICO

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de tese em andamento, 
sendo constituída pela seleção e a construção de um corpus significativo. 
No estudo de objetos da web, essa etapa de construção do corpus torna-se 
essencial, visto que qualquer escolha parece ser arbitrária, pois não é possível 
saber com precisão a quantidade de blogs existentes na rede nem de posts 
presentes nesses blogs. Sousa (2011) em sua tese expõe essa dificuldade.

Escolhemos utilizar o Anel de Mídias Científicas (AMC), um portal 
reestruturado do antigo Anel de Blogs Científicos (ABC) até então 
mantido pelo Laboratório de Divulgação Científica e Cientometria (LDCC) 
do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo (USP), campus Ribeirão Preto. O portal 
possibilitou alguns trabalhos que utilizaram seu banco de links, inclusive duas 
teses (OLIVEIRA, 2011; SOUSA, 2011). Além disso, configura-se como uma 
das maiores redes de blogs de ciência em língua portuguesa e uma das mais 
antigas, tendo iniciado em 2008. O AMC demonstra ser um esforço concreto 
de reunir os blogs em um universo extenso demais e muito disperso.

O AMC oferece os links dos blogs em uma organização própria em 12 
áreas/categorias. Dentre as áreas oferecidas, uma nos chama atenção por conta 
do alinhamento do tema com a pesquisa e, por isso, nos aprofundamos nesta 
área para este trabalho, a saber: Ambiente e Ciências da Vida. Além disso, 
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o recorte a uma área/categoria nos ajuda a contornar a efemeridade que é 
característica do espaço virtual (CORRÊA; ROZADOS, 2017).

Apoiados nos pressupostos da Netnografia (KOZINETS, 2015), 
buscamos realizar uma análise exploratória das seguintes informações: 
nome dos blogs (identificação); país de origem; responsável ou responsáveis 
(autoria); formação dos responsáveis; unidade federativa do blog (diz respeito 
ao estado que o responsável representa, atuando profissionalmente).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A categoria Ambiente e Ciências da Vida do portal AMC possui, até 
o momento desse levantamento, 95 blogs de língua portuguesa. Esses blogs 
demonstram bastante diversidade de temas abordados nas publicações. 
Embora este trabalho não tenha como objetivo analisar o conteúdo desses 
blogs, ressaltamos que faz parte da pesquisa de tese na qual este trabalho está 
incluído, analisar os conteúdos publicados com vista a identificar estratégias 
discursivas utilizadas nos blogs para divulgar a ciência.

O mapeamento mostrou que a maioria dos blogs são mantidos por 
homens. As mulheres são representadas por 45 blogueiras, enquanto os homens 
correspondem a 64. Importante ressaltar que alguns autores atuam em mais de 
um blog e que existe uma diversidade de gerenciamento e participação nos 
blogs. Percebemos que os blogs se diversificam em: autoria individual (apenas 
um responsável), autoria em grupo (pesquisadores, jornalistas, estudantes, 
entusiastas pela ciência) podendo as relações serem estabelecidas dentro/entre 
os grupos, e, autoria institucionalizada. Neste último, observa-se que o blog 
representa uma organização ou instituição.

Esses dados corroboram com Sousa (2011) que investigou blogs de 
pesquisadores brasileiros em sua tese. Esse autor percebeu que eles poderiam 
ser identificados como blogs institucionais, coletivos ou individuais.

Alguns blogs são mantidos por ambos os gêneros. É o caso de Ciência 
fundamental, Ilustração Científica UFMG, Colecionadores de Ossos, Diário 
de Biologia, entre outros. O fato dos homens terem maior representatividade 
nesse contexto corrobora com outras pesquisas, inclusive internacionais 
(MAHRT; PUSCHMANN, 2014).



124

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

Em alguns blogs não foi possível identificar esse dado, já que essa 
informação não é oferecida, ou ainda, quando o blog é mantido por instituição, 
por exemplo, os blogs AMBIENTEBRASIL que é mantido por ONGs e grupos 
empresariais, Café com Ciência que é um blog para divulgação os seminários 
do Departamento de Biologia - FFLCRP-USP, entre outros.

Chamamos atenção para esses blogs que são mantidos por instituição/
organização científica. Jarreau (2015) aponta para um movimento crescente 
do número de blogs de ciência que compartilham mais sobre o processo e 
comunicação da própria ciência, em vez de dar enfoque na explicação da 
ciência e da pesquisa científica. Esses “blogs institucionalizados” podem estar 
nesse movimento, na medida em que priorizam a comunicação em detrimento 
da divulgação científica – aqui entendida como “o compartilhamento do 
conhecimento científico, através de variadas formas de veiculação, tendo 
em seu mais valioso propósito promover a participação dos cidadãos” 
(CARVALHO; ROCHA; COSTA, 2019, p. 73).

Ao olhar para a região dos blogs, isto é, para a localidade onde os 
divulgadores residem ou atuam profissionalmente, foi possível identificar a 
unidade federativa dos blogs (Gráfico 1) e, portanto, sua representatividade.

Gráfico 1 - Distribuição dos blogs por unidade federativa

Fonte: os autores (2020).

Vale ressaltar que três autoras residem no exterior. A autora do Uma 
Malla Pelo Havaí, a autora do Pó de Imburana, e, autora do Diário de 
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Biologia. Mesmo essas autoras residindo fora do Brasil, acreditamos que as 
atividades acadêmicas – sobretudo nos lugares de formação de cada uma delas 
e com parcerias com outros divulgadores – possam contribuir para estabelecer 
algum tipo de vínculo com o contexto brasileiro.

Em alguns blogs, não foi possível registrar a unidade federativa porque 
essa informação foi suprimida. O gráfico nos mostra que São Paulo fica 
em primeiro lugar, seguido do Rio de Janeiro, em terceiro lugar está Minas 
Gerais. Esse domínio da região Sudeste pode ser pelo fato dessa região possuir 
grande número de pesquisadores com bom número de produções. No trabalho 
de Rocha e Massarani (2017), é registrado as instituições dos autores com 
grande quantidade de publicações na área da DC em toda América Latina. As 
autoras apontam, no cenário brasileiro, as seguintes instituições como mais 
produtivas academicamente: Fundação Oswaldo Cruz, Universidade de São 
Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal de Minas 
Gerais e Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa das autoras 
corrobora com os dados de representatividade regional deste trabalho.

Há outro dado investigado no trabalho que pode ser associado à 
representatividade regional: a formação acadêmica dos autores.

Se tratando de formação e atividade acadêmica, este mapeamento nos 
permitiu inferir sobre a concentração dos blogs na região Sudeste ter forte 
influência das instituições formadores dos autores.

Os blogs que não ofereceram essa informação (formação acadêmica do 
autor ou autora), mas que identifica autoria foram 26. Os blogs onde não foi 
possível identificar a autoria e, portanto, não é possível levantar a formação 
acadêmica, corresponde a 9. Aqueles que não informaram pois é mantido 
por instituição/organização corresponde a 6. Foi possível obter a formação 
acadêmica dos autores em 54 blogs, correspondendo a mais da metade dos 
blogs investigados.

A formação acadêmica dos autores dos blogs analisados, é bem 
diversificada (Gráfico 2). Destacamos a quantidade relevante de doutores 
(maior participação) e mestres (segunda maior participação) como 
responsáveis por esses blogs.
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Gráfico 2 - Formação acadêmica dos autores

Fonte: os autores (2020).

A análise for feita adotando quatro categorias: não graduados, graduados, 
pós-graduados latu sensu, e pós-graduados stricto sensu. É possível afirmar 
que mais de 60% dos autores de blogs de ciência analisados já vivenciaram a 
pesquisa científica acadêmica. 

Ainda assim, no trabalho de Mahrt e Puschmann (2014) a quantidade 
de doutores é maior que a encontrada nesse mapeamento. Jarreau (2015) 
também encontra uma quantidade maior de doutores que a encontrada nesse 
mapeamento.

Associando a formação dos autores com a atuação profissional 
acadêmica da maioria deles, e a quantidade de autores nessa região, podemos 
inferir que esse dado é a manifestação do grande número de pesquisadores 
residentes nesses estados que possuem um bom número de produções e que 
estão interessados em utilizar blogs de ciência.

Seria a formação acadêmica uma forte influência para idealizar, manter 
e divulgar o conhecimento científico na blogsfera? Ou ainda, essa participação 
significativa de doutores e mestres está alinhada com uma perspectiva 
educacional?

Esse dado merece ser aprofundado em estudos futuros, pois a inserção 
não planejada e problematizada dos blogs em uma perspectiva pedagógica 
– sobretudo no ambiente formal de ensino – não é garantia que os alunos 
se tornem mais motivados, que o processo de ensino e aprendizagem 
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sofra transformações e nem que se estabeleça um diálogo efetivo entre o 
conhecimento científico e o escolar, mesmo que esses blogs sejam produzidos 
por doutores, mestres, especialistas.

Lembrando que o cotidiano escolar na era da informação e da 
comunicação digitais é marcado pelo fim da fronteira entre o espaço real 
e o digital (BARRETO, 2018). Assim, surge o desafio da apropriação da 
linguagem em favor de um ensino contextualizado e dinâmico.

Dessa forma, é importante mergulhar nesse contexto para investigar 
como a formação acadêmica dos autores pode influenciar nos propósitos do 
blog, já que, existe uma diversidade considerável de propósitos nos blogs 
de ciência e isso é retratado por quem escreve (GARDINER; SULLIVAN; 
GRAND, 2018). Os autores afirmam que os blogs de ciência podem se dedicar 
a discutir novas pesquisas, desmistificar a informação científica, até mesmo 
descrever o cotidiano do cientista/pesquisador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que o mapeamento dos blogs de ciência no Brasil constitui 
um importante caminho para o melhor entendimento da expansão da cultura 
científica, da maneira como a divulgação do conhecimento científico tem 
acontecido no contexto da Cibercultura, quem são os sujeitos que participam 
do processo de comunicação da ciência e, sobretudo, o mapeamento oferece 
recurso para inferência (em conjunto com outras formas de investigação) 
sobre os rumos desse movimento.

O trabalho que faz parte de uma pesquisa mais extensa sobre a 
Divulgação Científica na era digital, nele podemos observar resultados que 
incentivam a continuidade da pesquisa, e aprofundamento sobre alguns pontos: 
o interesse em comunicar o saber científico por meio dos blogs por pessoas 
com alto nível de formação acadêmica; a hegemonia da região Sudeste na 
quantidade de blogs; e a não equidade de gênero (em números) na autoria dos 
blogs.

Os dados numéricos encontrados nos impulsionam a realizar 
desdobramentos em relação a expansão do corpus significativo, os motivos 
desse desequilíbrio na autoria (inclusive sobre a coparticipação), além disso, 
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sobre o que vem sendo veiculado nos blogs de ciência com vista ao uso no 
ambiente formal de ensino, já que são blogs que se propõem a divulgar ciência 
e escritos por pessoas (maioria) com elevada formação acadêmica.
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As trilhas ecológicas como proposta didático-
pedagógica: especificidades desse ambiente sob a 

perspectiva docente
Ecological trails as a teaching-pedagogical proposal: Specificities 

of this environment from the teaching perspective

José Renato de Oliveira Pin1

RESUMO
As trilhas ecológicas enquanto espaços não formais, situam, no processo ensino-
aprendizagem, atividades e experiências potencialmente dinamizadas no contexto 
extraescolar. Assim, este trabalho tem por objetivo tratar as especificidades do 
ambiente florístico configurado pelas trilhas ecológicas para o Ensino de Ciências, 
a partir das compreensões de 22 professores da Educação Básica de 16 municípios 
capixabas. À luz de uma pesquisa-ação desenvolvida por meio de um curso de Extensão 
Universitária os professores analisaram e discutiram o uso didático-pedagógico de 
trilhas ecológicas, com foco às especificidades trazidas pelo seu ambiente florístico 
ao ar livre. Pôde-se concluir que as trilhas ecológicas representam locais marcados 
metaforicamente no imaginário docente e discente, tais como um “laboratório vivo” 
ou mesmo um “local perigoso”, todavia elas corroboram à autonomia docente, 
configuram uma possibilidade didático-pedagógica motivadora e contribuem à 
construção e/ou consolidação de valores socioambientais salutares.
Palavras-chave: Trilha ecológica; Espaço extraescolar; Prática didático-pedagógica.

ABSTRACT
Ecological trails as non-formal spaces, situate in the teaching-learning process, 
activities and experiences potentially dynamized in the extra-school context. Thus, 
this paper aims to deal with the specificities of the floristic environment configured 
by the ecological trails for the teaching of Sciences, based on the understanding of 
22 teachers of Basic Education in 16 municipalities in Espírito Santo. In the light 
of an action research developed through a University Extension course, the teachers 
analyzed and discussed the didactic-pedagogical use of ecological trails, focusing 
on the specificities brought by their outdoor floristic environment. It was possible 
to conclude that the ecological trails represent metaphorically marked places in the 
teaching and student imagination, such as a “living laboratory” or even a “dangerous 
place”, however they corroborate the teaching autonomy, configure a motivating 
didactic-pedagogical possibility and contribute to construction and/or consolidation 
of healthy socio-environmental values.

1 Prefeitura Municipal de Castelo - ES/ NEAC/ e-mail: jrtpin@hotmail.com. 
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INTRODUÇÃO

As trilhas ecológicas inseridas em áreas verdes florísticas, constituem 
potenciais espaços educativos bastante significativos ao desenvolvimento de 
práticas didático-pedagógicas voltadas ao Ensino de Ciências, em especial 
àquelas de caráter interdisciplinar. Conforme Ikemoto (2008) as trilhas 
podem ser utilizadas por instituições escolares e não escolares, uma vez que 
o seu ambiente (florestado e na maioria das vezes pouco antropizado) pode 
favorecer ao visitante observar e interpretar elementos, fenômenos e inter-
relações, entre os seres e o meio ambiente.

Para Menghini (2005), as trilhas integram um espaço de educação não 
formal que muito contribui para atitudes socialmente salutares, bem como 
para a lapidação de assuntos abordados no ensino formal em sala de aula. 
Para a autora, os ganhos na aprendizagem, sejam comportamentais, sejam 
dos conteúdos prescritos ali mediados, têm uma relação direta com um 
planejamento que contemple preferencialmente um trabalho interdisciplinar 
por parte dos profissionais de ensino.

Considerando Di Túllio (2005), as trilhas aguçam nos indivíduos um 
vínculo de intimidade com o meio. Ao longo de seu percurso é possível 
promover problematizações e reflexões de ordem social, política e cultural, 
constituindo assim um instrumento de educação ambiental. Para Góes et al. 
(2016), o valor pedagógico dado às trilhas se justifica pelos potenciais das 
mesmas em firmar conhecimentos e produzir novos, pois configuram locais 
para questionamentos que irão principiar uma busca por novas perspectivas, 
assim sendo, as trilhas trabalham a percepção, a curiosidade e a interação 
homem/natureza.

Broda (2007) e Eick (2012) ao discorrerem sobre as potencialidades do 
Ensino de Ciências por meio de “class outdoors”, destacam como ambientes 
naturais florísticos podem tornar-se um espaço educativo enriquecedor ao 
processo ensino-aprendizagem. Sem distinção entre ambientes rurais ou 
inseridos em contextos urbanos, esses locais materializam uma poderosa 
ferramenta sensorial: o ar livre. Se bem planejados e explorados, esses 
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ambientes combinam teoria e prática promovendo conhecimento e 
preocupação com o meio ambiente, ganhos pessoais (cognitivo e afetivo) por 
meio de resolução de problemas e desafios, e focalização (centralidade) do 
tema ensinado.

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo tratar as especificidades 
materiais e não materiais do ambiente florístico configurado pelas trilhas 
ecológicas para o Ensino de Ciências, a partir das compreensões de 22 
professores da Educação Básica de 16 municípios do estado do Espírito Santo.

PERCURSO METODOLÓGICO

Este trabalho constitui parte de uma pesquisa de Doutorado (registrada 
e aprovada pelo Ministério da Saúde via Plataforma Brasil) desenvolvida ao 
longo do curso de Extensão Universitária intitulado “Espaços educativos não 
formais no Ensino de Ciências: as trilhas ecológicas em debate”. O curso, 
oferecido de forma gratuita e por adesão voluntária, foi desenvolvido pelo 
IFES Campus Cachoeiro de Itapemirim em parceria com o CEFET/RJ e 
realizado no período de abril a junho de 2017. O curso foi dinamizado por 
meio de oito encontros presenciais, sendo o quinto deles - ocorrido em 27/05 
- em forma de aula de campo na Trilha do Santuário presente no Parque 
Estadual de Mata das Flores, município de Castelo (ES). Assim, envolveu 
22 professores da Educação Básica, da área de Ciências da Natureza, de 
16 municípios localizados nas microrregiões Central-Sul, Sudeste-Serrana, 
Litoral-Sul e Caparaó do estado do Espírito Santo (ES).

Um fator marcante à escolha geográfica para o desenvolvimento desta 
pesquisa, deve-se ao fato de que, dentre os 34 (trinta e quatro) municípios que 
compõem as microrregiões supracitadas, encontram-se apenas cinco museus 
categorizados como centros ou museus de ciências, conforme informado 
pelo IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus (2011) e pela ReNIM - Rede 
Nacional de Identificação de Museus (2017).

Metodologicamente, com base em Lewin (1946), Rosa (2013), Tripp 
(2005) e Thiollent (2011), o curso realizado materializou uma pesquisa-ação. 
Para esses autores, nessa modalidade de pesquisa o pesquisador busca integrar-
se ao contexto dos sujeitos pesquisados na intencionalidade de exercer uma 
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ação política de transformação do grupo.
Destaca-se que os materiais coletados para análise foram: 17 Atividades 

de Aulas produzidas pelos professores ao longo dos oito encontros presencias; 
12 Relatórios Finais produzidos individualmente ou em subgrupos pelos 
professores, como requisito de conclusão do curso; e 301 Registros em Diário 
de Campo que configuram registros gráficos produzidos pelo pesquisador 
com base em gravações de áudio dos encontros presenciais. A análise desses 
materiais ocorreu qualitativamente com base nos pressupostos da Análise 
de Conteúdo apresentados em Bardin (2016). Para essa autora, a Análise 
de Conteúdo trata-se de um conjunto de técnicas de apreciação analítica de 
textos, entrevistas, de imagens, de comunicações, cujo objetivo é ultrapassar 
as incertezas e enriquecer a leitura dos dados.

Assim, tendo por base as compreensões docentes dimensionadas 
nos materiais analisados, se produziu a categoria analítica denominada: 
especificidades do ambiente. Nessa categoria colocou-se em evidência as 
características próprias do ambiente físico das trilhas que se relacionam ao 
processo ensino-aprendizagem de ciências, buscou-se um olhar mais acurado à 
trilha enquanto um percurso geográfico em ambiente florístico. Essa categoria 
foi dividida em duas subcategorias: (1) pré-conceitos e (2) características 
próprias das trilhas. Na subcategoria pré-conceitos sobre trilhas ecológicas, 
atentamos às concepções trazidas pelos professores por meio de suas próprias 
experiências ou experiências recolhidas por eles de outros membros da 
comunidade escolar. Na subcategoria características próprias do ambiente, 
atentamos as compreensões que ressaltam características próprias do ambiente 
natural, e que, por sua materialidade, evidenciam fatores impactantes no 
desenvolvimento de práticas didáticas-pedagógicas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
ESPECIFICIDADES DO AMBIENTE: PRÉ-CONCEITOS

Ao colocar em destaque as trilhas ecológicas no Ensino de Ciências, o 
imaginário humano em sua infinita possibilidade simbólica traz à tona diversas 
configurações. Sejam revelações derivadas de reelaborações de experiências 
vivenciadas ou de expectativas ideadas, as trilhas passam a configurar um 
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local marcado metaforicamente. Nesse sentido, as encontramos sob a 
representação simbólica de um “laboratório vivo” capaz de formar “lembranças 
inesquecíveis”. Assim, acreditamos que em decorrência da materialidade de 
seus elementos físicos e abstratos, as trilhas constituem ambientes admissíveis 
de práticas experimentais e desdobramentos conceituais, configurando locais 
pré-concebidos positivamente ao Ensino de Ciências.

Na interlocução com um espaço laboratorial experimentativo, as 
trilhas, por si só, constituem ambientes que aguçam sensorialmente aqueles 
que as percorrem, como também despertam interesses por seus componentes 
(plantas, animais, solo, ar, temperatura etc.). Considerando-as enquanto 
espaços com especificidades didático-pedagógicas, o professor tem nelas a 
oportunidade de relacionar o ambiente florístico aberto a um tema de estudo 
proposto, podendo, a partir de sua problematização, envolver e estimular o 
estudante, levando-o a novas interpretações cognitivas e, por conseguinte, o 
seu aprendizado.

Considerando Beltramin, Soares e Rosa (2017) as trilhas exploram o 
raciocínio lógico, incentivam a capacidade de observação e reflexão, além de 
estimularem a apresentação de conceitos ecológicos e a prática investigativa. 
Propiciam atividades que revelam os significados e as características do 
ambiente por meio do uso de seus elementos originais, tanto pela experiência 
direta quanto pela possibilidade ilustrativa.

Nesse sentido, são expostas unidades de contexto relacionada à 
representação simbólica da trilha a um laboratório.

A trilha é um laboratório vivo por disponibilizar muitos 
materiais bióticos e abióticos, assim permite traduzir 
conceitos científicos para a realidade do aluno. Ela 
forma lembranças inesquecíveis que os alunos comentam 
e compartilham durante o restante do ano. (AA17).

Percorrer a Trilha do Santuário foi como estar num 
laboratório, se sentir em um “caldo vivo” onde era 
possível sentir o cheiro das plantas, o cheiro da terra e do 
próprio ar que é diferente. É como se as reações ligadas 
à vida, à química e à física estivessem acontecendo 
enquanto nós estávamos ali, presenciando e fazendo 

parte de tudo aquilo. (RF4).

Não há como refutar a associação das trilhas ecológicas ao universo 
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naturalístico das florestas e das matas. Esse universo traz consigo múltiplas 
representações simbólicas. De modo individualizado podem ocorrer 
representações estereotipadas, tais como de um ambiente com corredores 
extremamente tortuosos, apertados e embólicos floristicamente; representações 
fantasiosas, como de um lugar sombrio e perigoso; ou representações míticas, 
como de um local habitado por figuras antropomórficas. Compreensões essas 
que carregam sentimentos de temeridade e negação às trilhas enquanto um 
espaço educativo.

Dessa perspectiva, vale destacar Rodrigues e Oliveira (2009) para quem 
o conteúdo narrativo presente em livros de histórias infantis podem marcar 
o desenvolvimento humano sociocognitivo. Um processo que ocorre pela 
transformação de informações de episódios comportamentais em memórias 
instaladas nas estruturas psíquicas do conhecimento. Possivelmente, essas 
memórias são resgatadas em processamentos mentais futuros, impactando 
compreensões, posicionamentos e comportamentos ao longo do tempo.

Na infância, a apresentação das trilhas ecológicas - via desenhos 
animados, histórias infantis e contos populares - sob um universo simbólico 
penoso e aflitivo, pode vir a formar indivíduos que, na fase adulta, as pré-
conceituem depreciativamente. Nesse sentido, o professor ao utilizá-las 
no Ensino de Ciências também pode corrigir distorções pré-concebidas, 
contribuindo para novos olhares e significados. Possibilitando assim que as 
trilhas sejam compreendidas enquanto espaço naturalístico de lazer, de contato 
harmonioso com a natureza e de aprendizado.

Assim, são apresentadas unidades de contexto relacionadas ao 
imaginário estudantil sobre as trilhas.

É comum na infância os alunos entenderem a floresta 
como um “local perigoso”, como fruto de um imaginário 
fantasiado por contos, histórias e desenhos animados. 
A aula na trilha ajuda a desfazer essa visão distorcida 
sobre as florestas e outras áreas verdes. (AA16).

As histórias do folclore brasileiro trazem personagens, 
como por exemplo o Curupira e o Boitatá, que estão nas 
matas para protegê-las e cuidá-las. Porém, as histórias 
com esses personagens muitas vezes assustam os alunos 
- principalmente os mais jovens - quando são contadas 
com muito mistério e suspense, e envolvem lutas e brigas 
no meio da floresta. Isso faz com que alguns alunos – 
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geralmente no ensino fundamental - imaginem a trilha 
como um lugar sombrio e assustador. (RF9).

(...) então... eu morro de medo de áreas verdes muito 
fechadas. E penso que muitos alunos meus, também têm 
esse medo (...). Desde pequena que meus pais sempre me 
colocaram medo, falando pra não entrar em matas ou 
em locais assim... porque tem cobra, porque é perigoso, 
porque é arriscado... E na verdade, eu vi que não é desse 
jeito, mas, infelizmente essas coisas acabam marcando a 
nossa mente. (RDC212 – P21 no 6º encontro do curso).

ESPECIFICIDADES DO AMBIENTE: CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS 
DAS TRILHAS

As trilhas por sua constituição naturalística, corporificam espaços 
com elementos capazes de serem transpostos didaticamente para contextos 
de ensino-aprendizagem em ciências. Seus potenciais interpretativos se 
encontram na materialidade do ecossistema nos quais estão inseridas. Seus 
constitutivos abióticos (odores, luz, terra etc.) e bióticos (plantas, animais, 
fungos etc.) invadem seus corredores despertando sensações e sentimentos os 
mais diversos possíveis.

Conforme Alcântara e Fachín-Terán (2010) e Queiroz et al. (2011) o 
contato com o ambiente natural e a observação de seus fenômenos contribuem 
para a sensibilização ecológica do estudante. Esses espaços apresentam 
potenciais lúdico e interativo onde os visitantes podem observar diversos 
organismos em tamanho real. Queiroz et al. (2011) ainda ressaltam que as 
trilhas ecológicas no Ensino de Ciências podem levar os estudantes a um 
pensamento sistêmico, pois ao analisar processos físicos, químicos, biológicos 
e geológicos bem diante dos olhos, diversas percepções são produzidas em 
relação ao ambiente e suas inter-relações. Toda essa imersão possibilita 
aos estudantes, e também aos professores, ampliarem sua visão ecológica e 
desenvolverem novos patamares cognitivos.

Abaixo, apresentamos unidades de contexto relacionadas a elementos 
constitutivos das trilhas que implicam no processo ensino-aprendizagem.

A trilha é um espaço que por seu conjunto natural 
favorece atividades de ensino-aprendizagem como: 
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seca, biodiversidade, flora diversificada, tipos de solo, 
adubação orgânica, sistemas de captação de água, tipos 
de rochas, geração de energia, impactos ambientais, 
erosão e educação ambiental. (AA12).

Na trilha encontramos partes de plantas e de outros 
seres vivos. No dia da atividade de campo na Trilha do 
Santuário, encontramos (caídos ao chão) uma flor de um 
tipo de cipó, uma concha de caracol e uma pena de ave, 
que serviram de estímulos para levantar o tema: ciclo de 
vida. Foi muito interessante discutir os efeitos do tempo 
sobre os indivíduos, e assim relacionar a interação de 
processos químicos e biológicos na renovação da vida. 
(RF10).

(...) quando a gente pensa em esporte logo vem a ideia de 
vida saudável. Só que muitas vezes, a gente tá só pensa 
em futebol, vôlei, handebol. Pois bem! A gente pode 
mudar um pouco isso, aqui (referindo-se a Trilha do 
Santuário) a gente anda e por esses corredores, e a gente 
fala de caminhada, de cooper, de esportes de aventura e 
mostra outras possibilidades. Tudo isso pode fazendo um 
link entre saúde, esporte, meio ambiente e qualidade de 
vida. (RDC140 – P1 no 5º encontro do curso).

A caminhada ao ar livre também é outra especificidade das trilhas 
ecológicas. As contingências do ambiente natural se tornam mais sensíveis 
e podem surpreendentemente trazer elementos que colaborem ao processo 
ensino-aprendizagem. É possível estudar o céu e os fenômenos meteorológicos 
em tempo real, observar ocasionalmente o canto e o trânsito de animais, 
deparar-se com partes vegetais que venham ocupar uma área de pisoteio, e 
ainda perceber sons e odores os quais não se tem um rígido controle.

Nesse sentido, Broda (2007) e Eick (2012) destacam que a utilização 
de trilhas ecológicas, oportunizam um contexto diferenciado de ensino-
aprendizagem na Educação Básica. Nesses espaços, ao ar livre, encontra-se 
um ambiente contextual propício para: chamar atenção sobre os impactos 
ambientais provocados pelas sociedades contemporâneas, discutir aspectos 
éticos das ações humanas no meio ambiente, fomentar valores de cidadania 
(tais como, a valorização de atividades de voluntariado), e transpor questões 
prescritas da matriz curricular (ao suscitar cordialidade, gentileza e quebra de 
rotina).

Tais considerações vêm ao encontro dos resultados obtidos em Brasil 
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(2017), cuja pesquisa sobre interesse, grau de informação, atitudes, visões 
e conhecimento dos brasileiros em relação à ciência, apresentou os jardins 
botânicos e os parques ambientais (o que infere consequentemente às trilhas 
ecológicas neles inseridas), como sendo os espaços de maior interesse público 
à visitação e à participação em eventos públicos ligado à ciência.

A seguir, são expostas unidades de contexto relacionadas às implicações 
do ambiente ao ar livre proporcionado pelas trilhas ecológicas.

É importante, antes de mais nada, sentir a trilha. 
Perceber atentamente o meio onde estaremos literalmente 
inseridos. (AA6).

(...) aqui não tem o muro e nem um teto. Tá tudo aberto! 
A natureza aqui é dispersa! Então gente, eu penso que 
assim, o céu acaba sendo um recurso pra ser explorado. 
Dá pra estudar a formação das nuvens, do vento e de 
outros fenômenos da meteorologia. Inclusive, estudar 
como o ser humano de hoje, vem alterando e perturbando 
esses fenômenos. RDC179 – P5 no 5º encontro do curso).

Também é importante deixar claro que as trilhas ecológicas vão de 
encontro ao arranjo arquitetônico idealizado e sistematizado dos centros 
urbanos. Nelas, não há corredores pavimentados, ruas ou muros de concreto, 
pelo contrário, elas compõem ambientes os mais opostos possíveis das vias 
urbanas comumente transitáveis. Assim, professores e estudantes devem 
estar atentos à presença de animais e vegetais que possam porventura causar 
acidentes (animais peçonhentos, insetos hematófagos, espinhos em folhas e 
troncos, raízes aéreas etc.), como também à mudança rápida de fenômenos 
meteorológicos.

Conforme Almeida e Vasconcelos (2013), muitas medidas preventivas 
ligadas ao controle organizacional da turma (comportamento solidário, 
caminhada em grupo e minimização de ruídos) e prevenção de acidentes 
(vestuário ergonômico, uso de protetor solar, cantil e repelente de insetos) 
devem ser tratadas antes da prática do campo.

Nesse sentido, são expostas unidades de contexto relacionadas a atenção 
e cuidados necessários à prevenção de acidentes durante uma trilha.

Organizar uma aula fora da escola exige muito dos 
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professores e dos demais envolvidos (diretor escolar, 
coordenador de turno, pedagogo etc.). Se tratando de 
uma trilha ecológica, é muito importante ter cuidado 
com a segurança e a integridade física de todos. Não 
podemos deixar de chamar atenção para a hora da 
caminhada, pois pode existir raízes sobre o solo, 
plantas com espinhos e animais peçonhentos, por isso a 
caminhada deve ser num ritmo tranquilo e com atenção 
ao entorno. (RF7).

(...) nessa atividade de “Júri Simulado” a gente viu que 
na trilha pode ocorrer imprevistos. Tanto pra melhor, 
quanto pra surpresas desagradáveis. Por isso que a 
gente deve preparar os alunos antes, alertando sobre 
cuidado com insetos, com galhos que possam causar 
arranhões, com os efeitos do sol, e... principalmente, 
quanto a brincadeiras inoportunas que possam fazer 
algum aluno cair e se machucar. RDC238 – P16 no 6º 
encontro do curso).

Ao considerar o ambiente florístico aberto onde as trilhas ecológicas, 
propriamente constituem seus corredores, meandros e pontos interpretativos, 
percebemos ali uma suscetibilidade factível à poluição, à contaminação e a 
incêndios. Resíduos sólidos deixados ao longo da trilha, seja por esquecimento 
ou negligência, alteram seu estado de equilíbrio ecológico podendo causar 
danos ao solo, às plantas, aos animais e outros de seus constitutivos. Assim, 
orientar os estudantes quanto ao recolhimento dos resíduos produzidos ao 
decorrer da aula de campo e à mitigação na produção de sons e ruídos, faz-se 
altamente relevante.

Sob tal premissa, são apresentadas unidades de contexto relacionadas a 
suscetibilidade do ambiente que compõem as trilhas.

Ao levar o grupo para uma trilha podemos ser 
surpreendidos com lixo jogado dentro da mata. 
Infelizmente podemos encontrar copos descartáveis e 
outros produtos deixados por outros visitantes, gerando 
poluição visual e do ambiente como um todo. Por 
isso, a importância de recolhermos copos, garrafas, 
guardanapos e sobra de comidas, após fazermos um 
lanche com os alunos, dentro ou nos arredores da trilha. 
(RF2).

A trilha é um ambiente frágil. Frágil, como assim? Pois 
bem, o lugar não tem a estrutura física da escola e nem 
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tantos funcionários (na maioria das vezes) para mantê-
la protegida e bem cuidada. Se deixado lixo na trilha, 
ele pode contaminar o solo, matar animais, gerar mal 
cheiro e até causar incêndios (pela radiação do sol 
sobre pedaços de vidro). Entendemos que naturalmente 
folhas, galhos, flores e frutos caem dentro da trilha, mas 
o lixo industrializado produzido pelo homem, facilmente 
pode destruir a harmonia da natureza e o equilíbrio dos 
parques e das florestas. (RF6).

(...) eu penso que um espaço como esse (referindo-
se a Trilha do Santuário) é frágil. Pensou se a gente 
deixasse lixo aqui dentro? Além da poluição visual tem 
todo o problema da poluição do solo. Por estar dentro 
de um Parque, aqui, eu acho, que deve ter funcionários 
que ficam de olho. Mas, pensou se a gente levar nossos 
alunos numa trilha num lugar que não for um Parque 
Florestal? Nossa... a gente tem que ter esse cuidado, 
de recolher o lixo e ainda aproveitar pra trabalhar 
educação ambiental com os alunos. RDC196 – P20 no 
5º encontro do curso).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao tomarmos as trilhas ecológicas como espaço educativo para o Ensino 
de Ciências, os resultados aqui apresentados nos permitem tecer questões 
sobre suas potencialidades epistemológicas e especificidades ontológicas, 
que diretamente implicam no planejamento escolar e no fazer docente. Pois, 
os elementos físicos e abstratos das trilhas estão diretamente relacionados às 
múltiplas possibilidades dialógicas, sinestésicas e interacionais. A exploração 
desse universo deve partir do pressuposto de um planejamento escolar atento 
a esses elementos e suas possibilidades didático-pedagógicas. Coaduna-se 
para que a construção do conhecimento científico pelos estudantes aconteça 
de forma proativa e significativa, levando-se em consideração seu imaginário 
a respeito das trilhas ecológicas.

As trilhas, como espaços naturais abertos que são, criam ambientes 
propícios à estimulação e sensibilização dos sentidos humanos, beneficiando 
o desenvolvimento de uma gama de práticas e abordagens educativas. Nesse 
sentido, elas constituem ambientes para uma práxis educativa dialógica, 
favorecendo o processo de integração crítica e politizada dos estudantes no 
mundo a sua volta. Decerto, o diálogo e a fluidez transversal de saberes devem 
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configurar elementos essenciais do ensino, com ulteriores ganhos na formação 
global de professores e estudantes.

As trilhas, ao permitirem o contato direto com o meio natural florístico, 
aguçam percepções e interpretações, dessa maneira estimulam troca de 
experiências e interações entre estudantes e professores. Elas materializam 
um ambiente motivacional e sinergético a céu aberto, um espaço de ensino 
que atrela, ao aprendizado, bastante simbolismo, curiosidade e prazer.
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RESUMO
A Divulgação Científica (DC) tem sido utilizada como uma ferramenta pedagógica 
auxiliar em ambientes educativos. Contudo, tão importante quanto inseri-la nos 
espaços formais de ensino é contribuir para a prática docente em relação à utilização 
desse recurso. Assim, o objetivo da pesquisa consistiu em realizar um mapeamento 
de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) sobre a relação entre a DC e a prática docente, na área de Ensino de Ciências, 
no período de 2010 a 2019. Dezenove produções acadêmicas foram selecionadas 
e analisadas de acordo com descritores. Os resultados indicaram uma carência de 
trabalhos sobre o tema e uma maior concentração dos mesmos nas regiões Sudeste 
e Sul. Conclui-se que há poucas publicações acadêmicas relacionadas ao tema de 
interesse e que isto ocorre, possivelmente, pelo fato de a DC estar sendo utilizada nas 
pesquisas para outros fins.
Palavras-chave: Divulgação Científica; Professores; Ensino de Ciências.

ABSTRACT
The Scientific Divulgation is been used as an auxiliary pedagogical tool in educational 
environments. However, as important as inserting the scientific divulgation in formal 
teaching spaces is to contribute to teaching practice regarding the use of this resource. 
The goals of this research was to perform a mapping of theses and dissertations of 
the Brazilian Institute of Information on Science and Technology about the relation 
between the scientific divulgation and teaching practice in the science education 
area, from 2010 to 2019. Nineteen academic productions were selected and analyzed 
according to descriptors. The results indicated a lack of works on this thematic and a 
higher concentration of them in the southeast and south regions. It was concluded that 
there are few academic publications related to the topic of interest and this is possibly 
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because the scientific divulgation is being used in research for other purposes.
Keywords: Scientific Divulgation; Teachers; Science teaching.

INTRODUÇÃO

Embora a Divulgação Científica (DC) não seja destinada aos espaços 
formais de ensino, ela tem sido utilizada como uma ferramenta pedagógica 
auxiliar em ambientes educativos (LIMA; GIORDAN, 2018). Contudo, tão 
importante quanto inserir a DC nos espaços formais de ensino, é contribuir 
para a prática docente em relação a utilização desse recurso. De acordo com 
Rocha (2018), os professores são grandes mediadores e estimuladores do 
conhecimento dos estudantes. Além disso, segundo a autora, a prática docente 
está relacionada com o contexto em que eles atuam e com suas próprias 
percepções sobre a educação. Assim, o uso e apropriação da DC pelo docente 
é condicionado pela compreensão que ele possui sobre este recurso (LIMA, 
2016).

Portanto, o estudo levanta a seguinte questão: como as pesquisas na 
área de Ensino de Ciências têm apresentado a relação entre DC e professores? 
Para isto, o objetivo desta pesquisa consistiu em realizar um mapeamento 
de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT) sobre a relação entre a DC e professores, na área de 
Ensino de Ciências, no período de 2010 a 2019.

METODOLOGIA

O estudo consiste em uma pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo 
(GÜNTHER, 2006), no qual foi realizado um levantamento no Banco de Teses 
e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) do período de 2010 a 2019 (até setembro de 2019) a respeito de 
trabalhos acadêmicos que apresentassem em sua temática a relação entre a 
DC e os professores.

Para a seleção das produções acadêmicas, utilizou-se as seguintes 
palavras-chave: “Divulgação Científica’; ‘Docentes’ e ‘Ensino de Ciências’. 
Os trabalhos selecionados foram analisados com base em descritores, 
que estão relacionados com os elementos observados na descrição de uma 
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produção acadêmica, assim como na análise de suas características (MEGID 
NETO, 1999). Nesse sentido, levou-se em consideração 09 descritores gerais 
das publicações, como pode ser observado no quadro abaixo.

Quadro 1 - Descritores utilizados na análise dos dados e suas respectivas descrições

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a busca pelas palavras-chave, 170 pesquisas foram encontradas, 
porém ressalta-se que deste total, apenas 20 trabalhos retratavam, de fato, o 
tema de interesse. Ao consultar os arquivos selecionados, percebeu-se também 
que um deles não estava disponível para acesso. Apenas 19 publicações foram 
selecionadas e analisadas nesta presente pesquisa, conforme indica o quadro 
2.

Quadro 2 - Produções acadêmicas encontradas no mapeamento de teses e 
dissertações do IBICT.

Título do trabalho Título da pesquisa, segundo o IBICT.
Autor Nome e sobrenome do autor da pesquisa.

Orientador Nome e sobrenome do orientador que auxiliou na pesquisa.
Grau de titulação acadêmica Mestrado (acadêmico ou profissional) e Doutorado.

Ano de defesa Ano em que o trabalho acadêmico foi concluído.
Região Local onde os estudos foram realizados.

Instituição Instituições onde as pesquisas foram realizadas.
Programa de Pós-Graduação Programas onde as produções acadêmicas foram 

desenvolvidas.
Palavras-chave Termos utilizados para caracterizar a temática dos 

trabalhos.

CÓDIGO TÍTULO DO 
TRABALHO

AUTOR ORIENTADOR ANO GRAU DE 
TITULAÇÃO

T1 O gênero de divulgação
científica: leitura, ensino e

avaliação em classes de
terceiro e quinto anos do

ensino fundamental

Vanessa
Alves do

Prado

Dagoberto Buim
Arena

2011 Dissertação

T2 Divulgação científica na
formação docente:

construindo e divulgando
conhecimento por meio do

rádio e da internet

Adriano
Antunes

Rodrigues

Silvio Luiz 
Souza
Cunha

2012 Dissertação
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T3 Textos de divulgação
científica para o ensino de
química: características e

possibilidades

Luciana
Nobre de

Abreu
Ferreira

Salete Linhares
Queiroz

2012 Tese

T4 Seara da Ciência: contribui-
ções à formação docente de 

licenciandos de física

Fernando 
Martins de 

Paiva

Carlos Alberto 
Santos de 
Almeida

2012 Dissertação

T5 Perspectiva CTS em 
estágios curriculares em 
espaços de divulgação 
científica: contributos 

para a formação inicial de 
professores de Ciências e 

Biologia

Christiana 
Andrea 
Vianna 

Prudêncio

Denise de Freitas 2013 Tese

T6 A carta na escola no ensino 
médio: processo possível na 

formação cultural?

Stella de 
Mello 
Silva

Maria das Graças 
Conde Caldas

2013 Dissertação

T7 Formação inicial de pro-
fessores de ciências e de 

biologia: contribuições do 
uso de textos de divulgação 

científica

Thatianny 
Alves 

de Lima 
Silva

Mariana de Senzi 
Zancul

2014 Dissertação

T8 Estudo da produção e 
divulgação científica 

do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo

Marcel 
Pereira 
Santos

Luzia Sigoli Fer-
nandes Costa

2014 Dissertação

T9 Inovações curriculares em 
ensino de física moderna: 
investigando uma parceria 
entre professores e centro 

de ciências

Pedro 
Donizete 
Colombo 

Júnior

Cibelle Celestino 
Silva

2014 Tese

T10 A popularização da ciên-
cia a partir da análise do 

Programa “Ciência na So-
ciedade Ciência na Escola” 
desenvolvido pela Universi-
dade Federal do Rio Grande 

do Sul

Vanise 
Baptista

Angela Terezinha 
de Souza Wyse

2015 Dissertação

T11 O letramento científico e 
práticas dos professores de 
biologia do ensino médio

Tadeu Tei-
xeira de 
Souza

Andreia 
Aparecida 
Guimarães 

Strohschoen

2015 Dissertação

T12 Espaços formais de ensino: 
contribuições de uma ação 
formativa para a prática de 

professores de ciências

Adriana 
de Souza 
Santos

Ivaneide Alves 
Soares da Costa

2016 Dissertação

T13 A utilização do cinema no 
Ensino de Ciências sob a 
perspectiva CTS: desafios 
e dificuldades na formação 

inicial de professores

Priscila 
Maia Braz 

Silveira

Elaine Rabelo 
Neiva

2016 Dissertação
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T14 Concepções, práticas e 
desafios na Mostra de 

Educação Ambiental do 
Ceará: o que fazem em 
educação ambiental os 
professores de ciências 

naturais?

Diego 
Adaylano 
Monteiro 
Rodrigues

Raquel Crosara 
Maia Leite

2016 Dissertação

T15 Difusão do conhecimento: 
proposta de criação de 
um canal aberto para a 

divulgação da produção 
científica do CEFET/RJ

Mariana 
Thereza 
Pereira 

Sant’anna

Augusto da 
Cunha Reis

2017 Dissertação

T16 Espaços não formais e 
o ensino de química: 

motivações aos professores 
visitantes do QUIMIDEX/

UFSC

Patrícia 
Link Rünt-

zel

Carlos Alberto 
Marques

2017 Dissertação

T17 Concepções dos professores 
sobre a utilização dos 

espaços não formais para o 
ensino de Astronomia

Agatha 
Ribeiro 
Santana

Rodolfo Langhi 2017 Dissertação

T18 O museu de ciência como 
cenário da formação 
docente: saberes e 

concepções de licenciandos 
mediadores do Museu Seara 

da Ciência - UFC 

Maria 
Cleidiane 
Barbosa 
da Silva

Raquel Crosara 
Maia Leite

2018 Dissertação

T19 Divulgação Científica: 
possibilidades de inclusão 
na prática pedagógica de 
professores de Química

Alethéa 
Cristina 
Vieira

Marcia Borin da 
Cunha

2019 Dissertação

Fonte: Os autores (2019).

O quadro acima indica uma grande variedade de autores e orientadores 
que tratam da relação entre a DC e os docentes no Ensino de Ciências. No 
que diz respeito aos orientadores, notou-se que apenas um deles aparece mais 
de uma vez nestas dezenove pesquisas. Assim, infere-se que a pesquisadora 
em questão (Raquel Crosara Maia Leite) possivelmente deve desenvolver 
pesquisas seguindo a mesma linha temática.

Ao analisar o grau de titulação acadêmica, foi percebido que a maioria 
dos trabalhos consistia em dissertações de Mestrado (16) e o restante em 
teses de Doutorado (3). Vale lembrar que dessas 16 dissertações, 09 eram 
de mestrados acadêmicos e 07 de mestrados profissionais. Isto mostra o 
quanto os mestrados profissionais têm crescido nos últimos anos, apesar de 
terem surgido de forma mais tardia quando comparado com os mestrados 
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acadêmicos (CALIL; TINTI; ANDRÉ, 2019). No entanto, André e Princepe 
(2017, p.104) afirmam que esses mestrados profissionais vêm sendo alvo de 
desconfianças, pois se considerava que “eles ameaçavam o futuro da pós-
graduação stricto sensu, que se destinava à formação do pesquisador”. Isto 
se deve pelo fato dos mestrados profissionalizantes possuírem características 
próprias que os diferenciam dos mestrados acadêmicos. Assim, eles passam 
a ser responsáveis pela formação de profissionais de diversas áreas e não 
somente em carreiras acadêmicas (FIALHO; HETKOWSKI, 2017).

Com relação ao ano de defesa, notou-se uma maior concentração de 
trabalhos no ano de 2017, 2016, 2014 e 2012, com três publicações cada 
(Fig. 1). O ano de 2010 também se destacou, pois não apresentou teses e 
dissertações relacionadas ao tema. Estes dados também mostram um declínio 
de publicações, desde o ano de 2017 até o momento deste estudo (setembro 
de 2019). Infere-se que isto ocorre, pois os trabalhos publicados atualmente, 
relacionados à DC, não apresentam sua relação com o docente. Assim, é 
comum observar o predomínio de pesquisas acadêmicas voltadas para a 
inserção da DC como ferramenta auxiliar nos espaços formais de ensino, 
mas sem buscar formas de observar e aperfeiçoar a prática docente para a 
utilização deste recurso.

Figura 1 - Quantidade de teses e dissertações publicadas por ano

Fonte: Os autores (2019).

Outro dado encontrado foi a concentração de trabalhos na região 
Sudeste e região Sul do país. Já a região Norte não apresentou produções 
com a temática de interesse (Fig. 2). O predomínio de trabalhos nestas duas 
regiões também foi observado por Pin e Rocha (2019) durante suas pesquisas 
bibliográficas relacionadas ao Ensino de Ciências. Estes dados também 
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podem ser justificados pelo fato de que até o ano de 2018 (ano com dados 
mais recentes fornecidos pela CAPES) as regiões Sudeste e Sul apresentaram 
maior número de programas de Pós-Graduação reconhecidos pelo Ministério 
da Educação (MEC) e região Norte, por sua vez, apresentou o menor número 
destes programas, o que influencia diretamente na quantidade de pesquisas 
produzidas (BRASIL, 2018).

Figura 2 - Quantidade de trabalhos acadêmicas em cada região brasileira

Fonte: Os autores (2019).

Por outro lado, ao analisar as instituições onde a pesquisa foi realizada, 
notou-se que a Universidade Federal do Ceará foi a instituição que mais 
apresentou trabalhos relacionados à DC e professores (Quadro 3). Quando 
comparamos esta informação com os dados apresentados acima sobre as 
regiões, percebe-se que há uma inversão, uma vez que a Universidade Federal 
do Ceará, localizada na região Nordeste, passa a apresentar mais trabalhos 
voltados para a temática de interesse. A partir deste dado, também é possível 
inferir que esta instituição se destacou em relação às demais por apresentar 
orientadores que se dedicarem às linhas de pesquisa relacionadas à formação 
docente, a DC e ao Ensino de Ciências.
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INSTITUIÇÃO REGIÃO NÚMERO DE 
PUBLICAÇÃO

Universidade Federal do Ceará Nordeste 3
Universidade Federal de São Carlos Sudeste 2
Universidade de São Paulo- USP Sudeste 2
Universidade Estadual Paulista- UNESP Sudeste 2
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Sul 2
Universidade de Brasília Centro-oeste 2
Universidade Estadual do Oeste do Paraná Sul 1
Universidade federal de Santa Catarina Sul 1
Universidade Federal Fluminense - UFF Sudeste 1
Universidade Federal do Rio Grande do Norte Nordeste 1
Universidade do Vale do Taquari- Univates Sul 1
Universidade Estadual de Campinas Sudeste 1

Quadro 3 - Distribuição de teses e dissertações por Instituição de Ensino

Fonte: Os autores (2019).

Além das instituições, levou-se em consideração a distribuição dos 
Programas de Pós-Graduação em relação aos trabalhos. Dois programas de 
destacaram dentre os demais: o Programa de Pós-Graduação em Educação 
Brasileira, da Universidade Federal do Ceará e o Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciências, da Universidade de Brasília, cada um contendo dois 
trabalhos. Já o Programa de Pós-Graduação em Educação, apesar de ter 
apresentado três trabalhos, estes eram produzidos em instituições diferentes 
(Quadro 4). Contudo, estes dados chamam a atenção devido à variedade de 
programas presentes nas instituições e a capacidade de abarcarem diferentes 
áreas do conhecimento. Nesse sentido, pode-se deduzir que a temática de 
estudo (DC e prática docente) é interdisciplinar.

Quadro 4 - Distribuição dos Programas de Pós-Graduação de acordo com cada 
instituição

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO INSTITUIÇÕES TOTAL
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira Universidade Federal do Ceará 2
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Universidade de Brasília 2
Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade Estadual Paulista

Universidade Federal de São Carlos
Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná

3
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Fonte: Os autores (2019)

Por fim, em relação às palavras-chave, chegou-se ao total de 56 
palavras, onde 10 dessas repetiam-se em outras obras. A palavra-chave mais 
recorrente foi ‘Divulgação Científica’, que apareceu oito vezes. Em seguida, 
termos como ‘Educação não formal/ Educação em espaços não formais/ 
Espaços não formais/ Espaço não formal de ensino’ repetiram cinco vezes 
e ‘Ensino de Ciências e Biologia/ Ensino de biologia/ Ensino de ciências’ 
e ‘Formação inicial de professores’ repetiram quatro vezes. Já ‘Formação 
de professores/ formação docente’ repetiu-se três vezes e ‘Ensino médio’, 
‘Textos de Divulgação Científica’, ‘Estágio supervisionado’, ‘Perspectiva 
CTS’ e ‘Prática docente’ apareceram duas vezes (Fig.3). Estas palavras mais 
citadas retratam o que tem sido relacionado com o tema investigado.

Programa de Pós Graduação em Ensino de Física Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul

1

Programa de Pós-Graduação em Química Universidade Federal de São Carlos 1
Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
e Matemática

Universidade Federal do Ceará 1

Instituto de Estudos da Linguagem Universidade Estadual de Campinas 1
Programa de Pós Graduação em Ciência Tecnologia e 
Sociedade

Universidade Federal de São Carlos 1

Programa de Pós Graduação em Interunidades em 
Ensino de Ciências

Universidade de São Paulo 1

Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: 
Química da Vida e Saúde

Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul

1

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências Exatas 

Universidade do Vale do Taquari 1

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática 

Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte 

1

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão, 
Departamento de Engenharia de Produção 

Universidade Federal Fluminense 1

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 
Tecnológica 

Universidade Federal de Santa Catarina 1

Programa de Pós-Graduação em Educação para a 
Ciência 

Universidade Estadual Paulista 1
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Fonte: Os autores (2019).

De acordo com Rocha (2017), as palavras-chaves são utilizadas na 
tentativa de sintetizar a informação trazida no texto. Assim, elas são capazes 
de auxiliar o leitor sobre o assunto e o conteúdo da informação. O autor ainda 
afirma que a má utilização destas palavras pode influenciar e atrapalhar a busca 
de pesquisadores e estudantes sobre um tema. Gonçalves (2008) destaca que 
com o aumento de publicações científicas, torna-se difícil ler todo o conteúdo 
de cada trabalho. Neste sentido, os termos de indexação ‘traduzem’ o assunto 
de maneira mais condensada e também passam a desempenhar a função de 
metadado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a inserção de recursos de DC nos ambientes educacionais, 
destacamos a importância do professor em saber utilizar estes elementos 
durante a sua prática educativa, seja a partir da sua formação inicial ou 
continuada. Assim, tão importante quanto saber utilizá-la, é necessário que 
esta relação existente entre DC e professores seja retratada nas pesquisas na 
área de Ciências. Neste sentido, consideramos este estudo relevante, já que ele 
permite traçar um panorama atual sobre teses e dissertações publicadas na 
plataforma do IBICT.
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A partir desse levantamento, apesar do número de produções acadêmicas 
ser maior no período de 2012, 2014, 2016 e 2017, nos anos de 2018 e 2019 
este número diminui, indicando uma carência de pesquisas sobre este tema na 
área. Outro fator analisado foi o predomínio de trabalhos nas regiões Sudeste e 
Sul, devido a maior concentração de programas de Pós-Graduação nestas duas 
regiões. No entanto, a concentração de trabalhos na Universidade Federal do 
Ceará, localizada no estado do Ceará, na região nordeste do país, chamou 
a atenção. Apesar dessa região não se destacar na quantidade de trabalhos, 
este dado indica que há linhas de pesquisa sendo desenvolvidas neste local 
que retratam a temática analisada. Por fim, em relação às palavras-chave, 
percebeu-se que as produções acadêmicas enfatizam a DC relacionada aos 
espaços não formais de ensino, embora ela também esteja associada com a 
formação inicial e continuada de docentes.

Concluiu-se que há poucas publicações acadêmicas relacionadas à 
temática de interesse e que isto ocorre, possivelmente, pelo fato de a DC 
estar sendo utilizada nas pesquisas para outros fins, já que ela representa um 
tema que pode ser explorado de diferentes formas e sob diversos aspectos. 
Além disso, destacamos que esta pesquisa abre caminhos para novos estudos, 
permitindo assim, investigar mais a fundo as particularidades existentes entre 
a DC e o professor.
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Estudo de doenças emergentes a partir da criação 
de histórias em quadrinhos

Study of emerging diseases from of the creation of comics

Janaína Rodrigues de Freitas Machado Eduardo1

RESUMO
Durante a investigação dos conhecimentos de Educação Ambiental tecidos em um 
colégio estadual no interior do estado do Rio de Janeiro foi realizado o estudo de 
doenças emergentes e dos efeitos da degradação ambiental. Assim, este trabalho 
pretende narrar o processo de criação de Histórias em Quadrinhos (HQs) desenvolvidas 
por estudantes do 3º ano do Ensino Médio, para informar a comunidade escolar sobre 
doenças como a dengue e a febre amarela. A pesquisa foi fundamentada nos Estudos 
com o Cotidiano e na noção de Conhecimentos em redes. As observações e narrativas 
coletadas na rede de conversações estabelecida nas rodas de conversa e em grupos no 
Facebook foram registradas no caderno de campo. A criação singular de Histórias em 
Quadrinhos sobre doenças emergentes foi frutífera por favorecer a compreensão sobre 
a gravidade dos impactos ambientais e ampliar a discussão da temática.
Palavras-chave: Educação ambiental; Cotidiano; Rede de conversações; História em 
quadrinhos; Doenças emergentes.

ABSTRACT
During an investigation of the knowledge of Environmental Education, the fabrics in 
a state school in the interior of the state of Rio de Janeiro were made with the study 
of emerging diseases and the effects of environmental degradation. Thus, this work 
intends to narrate the process of creating Comic Stories (HQs) applied by students of 
the 3rd year of High School, to inform the school community about diseases such as 
dengue and yellow fever. A research was based on Studies with Everyday Life and the 
notion of Knowledge in Networks. Like presentations and narratives collected on the 
conversation network, they can be performed in conversation circles and in groups on 
Facebook, which are recorded in the field notebook. A unique creation of Comics on 
emerging diseases was fruitful, please understand the seriousness of environmental 
impacts and expand the discussion of the theme.
Keywords: Environmental education; Everyday life; Comics; Network of 
Conversations; Emerging Diseases.

1 Professora DOC I, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Doutoranda em Edu-
cação no PPGEduc – UFRRJ, janainaeduardo@yahoo.com.br
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INTRODUÇÃO

Este artigo foi escrito com base na pesquisa desenvolvida no Programa 
de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio 
Ambiente, que investigou os conhecimentos de Educação Ambiental tecidos 
em uma escola pública, no interior do estado do Rio de Janeiro. Na perspectiva 
político-epistemológica adotada neste trabalho, a grafia de pares de termos 
em uma única palavra é utilizada pela compreensão de que pensarfazer, 
teoriaprática, ensinaraprender são indissociáveis (OLIVEIRA, 2012). A 
pesquisa supracitada possibilitou o estudo das doenças emergentes e da sua 
relação com agravamento dos impactos ambientais.

Doenças emergentes são novas doenças que “surgem com impacto 
significativo sobre o ser humano, devido à sua gravidade [...] e potencialidade 
de deixar sequelas limitadoras e mesmo morte, pelas repercussões sociais 
relacionadas à sua prevalência, reveladoras de degradação ambiental” 
(PEDROSO; ROCHA, 2009, p. 140). Já as doenças “reemergentes” são 
aquelas que estavam controladas, mas voltaram a preocupar a saúde humana. 
(PAZ; BERCINI, 2009).

Para Schmidt (2007, p. 379), as “transformações ambientais e 
demográficas são as que mais favorecem o aparecimento de novas doenças”. 
Esses fatores, geralmente são menos considerados pelas políticas públicas 
“em que a terapêutica é a regra antes da prevenção de doenças” (SCHMIDT, 
2007, p. 374), uma vez que a devastação de áreas verdes, a erosão do solo, o 
assoreamento de mananciais e o descarte inadequado de resíduos ocasionados 
pela urbanização desestruturada aceleram a degradação do ambiente e a 
disseminação de doenças antes restritas às regiões silvestre ou rural.

O ambiente degradado pode ter seu equilíbrio afetado e sofrer com a 
diminuição de fatores de controle ecológico e populacional, ocasionando o 
aumento de espécies e desaparecimento de outras, o que pode favorecer a 
busca por novos hábitats e alimento e a proliferação de vetores de doenças. 
Este estudo torna-se relevante por incentivar o estudo de doenças emergentes 
e buscar uma maior compreensão da relação entre degradação ambiental e o 
surgimento dessas doenças.

O estudo sobre doenças emergentes foi orientado nas aulas da disciplina 
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de Biologia, por meio da busca de conceitos e dados estatísticos em Volta 
Redonda/RJ. Assim, este trabalho pretende narrar o processo de criação de 
Histórias em Quadrinhos produzidas pelos estudantes, no intuito informar a 
comunidade escolar sobre os efeitos da degradação ambiental.

PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo foi realizado no Colégio Estadual Rio de Janeiro - CERJ, 
localizado no bairro Sessenta, na cidade de Volta Redonda, na região Sul 
Fluminense (CEPERJ, 2019). O CERJ atende a estudantes matriculados do 
1º Ano ao 3º Ano Ensino Médio. A pesquisa foi desenvolvida com estudantes 
do 3º ano do E. Médio, totalizando 90 participantes. Para garantir o sigilo, as 
narrativas dos estudantes foram identificadas com as iniciais de seus nomes 
abreviadas.

A pesquisa foi fundamentada nos Estudos com o Cotidiano e na noção de 
Conhecimentos em redes, com uma abordagem qualitativa, já que os métodos 
quantitativos da pesquisa tradicional, possivelmente não favoreceriam o 
entendimento acerca da complexidade e da singularidade da temática ambiental 
(OLIVEIRA, 2012). Nessa perspectiva, o cotidiano é concebido como um 
campo de pesquisa que valoriza a lógica da descoberta onde a realidade social 
se insinua e incidia, por meio de uma percepção descontínua. O cotidiano é 
um significante que flutua do social, influenciando a subjetividade dos sujeitos 
e desvendando a multiplicidade de significações que são compartilhadas no 
particular e no global (PAIS, 2015).

Na produção de dados, os instrumentos usados foram o caderno de 
campo que permitiu o registro das narrativas e observações coletadas pela 
professorapesquisadora, durante as aulas da disciplina de Biologia. Neste 
trabalho, as redes de conversações são concebidas como arte de conversar. 
Para Certeau (2014) é uma possibilidade de reconhecer a narrativa do outro, 
conforme explicitado a seguir:

[...] as retóricas da conversa ordinária são práticas 
transformadoras de “situação da palavra”, de produções 
verbais onde o entrelaçamento das posições locutoras 
instaura um tecido oral sem proprietários individuais, 
as criações de uma comunicação que não pertence a 
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ninguém. A conversa é um efeito provisório e coletivo de 
competências na arte de manipular “lugares comuns” e 
jogar com o inevitável dos acontecimentos para torná-los 
“habitáveis”. (CERTEAU, 2014, p. 50).

Acerca disso, Oliveira (2012, p. 68) salienta que os conhecimentos “se 
tecem em redes constituídas de todas as experiências individuais e coletivas 
que vivemos”. Com base nos estudos de Michel de Certeau, Carvalho (2017) 
reitera o caráter múltiplo das redes de conversações, uma vez que diferentes 
discursos e maneiras de narrar o mundo se entrelaçam a textos, imagens, sons, 
encontros, experiências, histórias de vida. Outro aspecto importante e que 
merece ser destacado foi a compreensão das narrativas dos sujeitospraticantes, 
aqui compreendidas como o relato que emerge de experiências: “O narrador 
retira da experiência o que ele conta” (BENJAMIN, 1994, p. 201).

Nos primeiros encontros, que ocorreram no formato de rodas de 
conversas, os estudantes propuseram a criação de grupos fechados no 
Facebook (FB). A criação dos grupos no FB favoreceu a troca de ideias, a 
partilha de saberes e o compartilhamento de experiências durante a criação 
das Histórias em Quadrinhos (HQs). Assim, os grupos no FB ampliaram as 
redes de conversações para além da sala de aula, possibilitando a tessitura de 
conhecimentos acerca das doenças emergentes e a criação de HQs, a partir das 
redes de relações habitadas pelos praticantespensantes do cotidiano do CERJ 
(OLIVEIRA, 2012).

Esses movimentos propiciaram a aproximação com as comunidades 
interpretativas de Santos (2004). As comunidades interpretativas não se 
delimitam no tempo e espaço, como as comunidades tradicionais, mas, sim 
pela interação entre os partícipes e se estabelecem pela comunidade de afetos, 
forjadas na partilha e no diálogo e permeadas pelos afetos, sentimentos e 
relações existentes na escola (TRISTÃO, 2005). Convém informar, que a 
pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética com o CAAE, nº 
66189717.1.0000.523. Dessa forma, os participantes e seus responsáveis 
assinaram o Termo de Consentimento e o Termo de Uso de Imagem.
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CRIAÇÃO DE HQs SOBRE DOENÇAS EMERGENTES

Os estudantes pesquisados foram incentivados a produzirem Histórias 
em Quadrinhos sobre doenças emergentes, a partir de discussões, pesquisas 
e estudo do tema nas aulas de Biologia. Na elaboração das HQs, eles 
pesquisaram os impactos ambientais e levantaram as doenças relacionadas. 
Na sala de aula, os impactos estudados foram listados na lousa. Na ocasião, 
os estudantes mencionaram o desmatamento, as queimadas, o assoreamento 
e a erosão e o descarte de esgoto e lixo no ribeirão. E, indicaram as seguintes 
doenças: dengue, leptospirose e leishmaniose.

Em seguida, organizaram-se em grupos para fabricar uma HQ sobre 
a doença de seu interesse. Para tanto, pesquisaram os agentes causador e 
transmissor, os sintomas e a prevenção. Para a criação das HQs foi sugerido o 
editor de quadrinhos HagáQuê, software elaborado pelo Núcleo de Informática 
aplicada à Educação da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. O 
editor de quadrinhos HagáQuê está disponível em <http://www.nied.unicamp.
br/?q=content/hag%C3%A1qu%C3%AA>.

O software HagáQuê foi indicado por ser gratuito, fácil de instalar e de 
usar, de acordo com seus idealizadores. Contudo, no intuito de incentivar a 
criatividade e o protagonismo foi combinado que eles poderiam utilizar outros 
editores de quadrinhos. Para Gonçalves (2011, p. 101) “a criação ficcional traz 
imaginação e criatividade para a aprendizagem, podendo tornar a abordagem 
de quaisquer temas mais dinâmica e, por vezes, lúdica”. Segundo a autora, os 
educadores podem desafiar os educandos e envolvê-los na aprendizagem, a 
partir do debate do tema e da criação ficcional (peças teatrais, textos literários, 
quadrinhos, jogos e músicas). Por isso, a opção pelas HQs considerou que a 
criação cotidiana poderia favorecer a discussão da temática e o desenvolvimento 
da Educação Ambiental no CERJ.

As principais doenças emergentes e reemergentes são a AIDS, a 
cólera, a dengue, a malária, a leptospirose, a leishmaniose, a febre amarela, 
a tuberculose, as gripes aviária e suína, a hantavirose e a hanseníase. 
Entre os fatores relacionados ao surgimento dessas doenças destacam-se 
os tecnológicos, comerciais, demográficos, medidas de saúde, mudanças 
ambientais e nos organismos (MORSE, 1995 apud PEDROSO, 2009).
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O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da forma urbana da 
febre amarela havia sido eliminado do nosso território em 1955 (PEDROSO; 
ROCHA, 2009). Todavia, em 1976 houve nova infestação em todo o Brasil. 
Atualmente, além dos inúmeros registros de dengue e do retorno da febre 
amarela, ainda tivemos a notificação de novos casos de cólera e de leishmaniose 
(MADUREIRA, 2015). Esses dados evidenciam a reincidência das doenças 
emergentes reforçando a importância da discussão desse tema na escola.

Por considerar a contextualização da realidade local, na criação das 
Histórias em Quadrinhos foi incentivada a busca de dados estatísticos na cidade 
e na região Sul Fluminense. De posse desses dados foi estimulada a partilha 
de ideias e a redação do roteiro coletivo das HQs, nas rodas de conversas. No 
roteiro fabricado coletivamente, cada grupo listou a doença, os números de 
casos, o local onde se passava a história, os personagens, principais assuntos 
abordados e estratégias de prevenção. As transcrições abaixo revelam algumas 
narrativas que emergiram.

Discente J.C.: “Vamos pesquisar a Dengue e fazer a 
HQ para alertar a população, incentivar a limpeza dos 
quintais e diminuir os criadouros do mosquito”.

Discente Le.: “Pretendemos pesquisar a leishmaniose, 
por causa dos cães abandonados. Tem um foco dessa 
doença em um bairro de Volta Redonda. Como não 
sabemos bem pouco dessa doença queremos pesquisá-
la”.

Discente M.: “Também queremos abordar a dengue, que 
todo mundo conhece, mas nem todos fazem sua parte. 
Todo ano são inúmeros casos, embora a gente saiba que é 
perigoso deixar lixo acumulado e água parada”.

Discente J.G.: “Tem um rapaz que morreu de leptospirose 
lá no nosso bairro. Ele foi limpar a rua depois que o canal 
encheu e inundou tudo. Queremos abordar essa história”.

A aproximação com a comunidade de afetos, por meio da solidariedade 
e a participação, elementos do princípio da comunidade, que de acordo 
com Santos (2013) foi o menos colonizado pela racionalidade moderna 
ficou evidente na troca de ideias na elaboração de roteiros, na partilha de 
experiências e saberes relacionados à edição das HQs e no uso compartilhado 
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de equipamentos no decorrer das atividades. E, também na preocupação em 
informar a comunidade, conforme mencionado acima pela estudante “J.C.”.

Além disso, as narrativas ainda revelaram uma preocupação com os 
possíveis focos da doença e problemas ambientais (lixo acumulado, água 
parada e enchentes). E, também a consideração da realidade local evidenciada 
na indicação de casos em suas ruas, bairros e vizinhança. O dado obtido é 
relevante, porque as inundações são comuns em bairros banhados pelo ribeirão 
Brandão (RODRIGUES, 2008), como o bairro Sessenta, onde se localiza o 
CERJ. Segundo Luna (2002, p. 235):

As grandes mudanças climáticas que vêm ocorrendo, não 
apenas em escala nacional, mas em escala mundial, com 
o aquecimento global, parecem ter influência importante 
na emergência e reemergência de doenças, em especial 
das doenças transmitidas por vetores. Secas e inundações, 
também parte do mesmo fenômeno, contribuem para a 
emergência e disseminação de doenças como a cólera e 
a leptospirose.

A narrativa da estudante “M.” também foi relevadora, pois a dengue é 
uma doença recorrente na maioria dos municípios do Brasil. Assim, “a dengue 
desponta como a questão com maior potencial de gravidade e, até aqui, sem 
estratégias consistentes para seu controle” (PEDROSO; ROCHA, 2009, p. 
144). Mesmo com a constante divulgação do número de casos, sintomas e 
prevenção dessa doença nos meios de comunicação, nas escolas e serviços de 
saúde.

Portanto, lançar um novo olhar e não desperdiçar a experiência 
foi pertinente, pois a dengue está em nosso cotidiano, mas, não deve ser 
minimizada, principalmente, porque sua reemergência está associada a 
diversos fatores como os ecológicos, ligados ao desenvolvimento econômico 
e manutenção da terra; demográficos e que envolvem comportamentos 
humanos; comércio e viagens internacionais; Indústria e tecnologia; adaptação 
e evolução dos agentes biológicos e déficit nas medidas de saúde pública 
(PEDROSO; ROCHA, 2009). Acerca disso, Luna (2002, p. 233) ressalta que 
essa “pandemia nos países subdesenvolvidos é o exemplo mais eloquente da 
influência dos fatores demográficos e da forma de urbanização desses países 
na reemergência de doenças”.

Posteriormente, os estudantes baixaram o editor de quadrinhos HagáQuê, 
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o instalaram em computares de suas residências e iniciaram a fabricação. 
Como estratégia para retirar dúvidas e buscar orientações adicionais sobre a 
atividade os estudantes adotaram a seguinte tática: fotografaram e postaram 
suas produções, conforme exemplificado com o registro fotográfico enviado 
pela discente “Le.” (Figura 1).

Figura 1 - Registro fotográfico de um quadrinho sendo criado no programa 
HagáQuê

Fonte: Acervo da autora.

A tática adotada pelos praticantes do cotidiano do CERJ forneceu um 
indício (GINZBURG, 1989), pois apesar da discussão de ideias e da elaboração do 
roteiro coletivo na roda de conversas, ainda restavam dúvidas. Seguindo essa 
pista foi incentivada a troca de experiências na criação de HQs sobre doenças 
negligenciadas, a partir da rede de conversações estabelecida nos grupos no 
Facebook. Os grupos foram criados e administrados pelos estudantes “J.C”, 
“L” e “Le.”. Essa iniciativa mostrou-se frutífera, uma vez que as postagens 
deram visibilidade às criações e motivaram a participação ativa, beneficiando 
os estudantes que apresentavam dificuldade para desenvolver a história ou 
usar o editor de quadrinhos.

Além disso, para ampliar a visibilidade das ações cotidianas e 
curriculares, as HQs foram divulgadas em um tripé de madeira no corredor do 
CERJ. Como durante a produção foi observado que nenhuma HQ apresentava 
título, esse fato foi discutido com os estudantes e posteriormente, corrigido. 
Também foi observada a predominância de histórias sobre a dengue, pois 
entre as doze HQs entregues, dez abordaram a dengue, uma a leptospirose e 
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uma a leishmaniose. Ao buscarmos a compreensão desse resultado emergiram 
as seguintes narrativas:

Discente J.C.: “A busca por dados estatísticos sobre a 
dengue nos jornais é muito fácil, pois a incidência dessa 
doença na cidade é alta”.

Discente P.: “Na internet e nos postos de serviço de 
saúde conseguimos muitas imagens e informações sobre 
a dengue”.

Discente T.: “Temos muita informação sobre a dengue. 
E, na minha rua várias pessoas já tiveram, por isso, foi 
importante abordar essa doença”.

A reflexão sobre o resultado é relevante, pois embora a informação a 
respeito da dengue seja amplamente divulgada, o número de casos ainda é 
alto. Acerca disso, Pedroso e Rocha (2009, p. 148) ressaltam que “metade da 
população humana habita regiões onde o vetor e vírus são encontrados, com 
mais de 100 milhões de pessoas/ano infectadas e 25.000 mortes anuais”.

Nesse sentido, cabe discutir a necessidade de evitar o enfoque 
individual, o “adestramento” do comportamento e tentar envolver a 
comunidade, incentivar a cooperação e favorecer uma compreensão mais 
profunda sobre a degradação do ambiente, a questão do descarte inadequado 
do lixo, do cuidado com o próximo e a responsabilidade com o bem estar 
de todos. Pedroso e Rocha (2009) destacam que seria relevante envolver a 
população e potencializar a comunicação e a informação, buscar o equilíbrio 
com a natureza e o respeito aos recursos, encontrar a harmonia, pela 
solidariedade e preservação da vida e da dignidade.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Este trabalho é um recorte de um estudo mais amplo realizado no âmbito 
do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio ambiente. 
Na referida pesquisa foi realizado o estudo de doenças emergentes, a partir 
do processo de criação coletiva de Histórias em Quadrinhos (HQs). Neste 
estudo qualitativo, fundamentado nos Estudos com o cotidiano e na noção de 
Conhecimentos em redes, o currículo é entendido como criação cotidiana, 
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visto que surge das ações desenvolvidas e conteúdos ressignificados pelos 
sujeitos envolvidos.

As doenças emergentes se relacionam à degradação ambiental, por 
isso, o estudo foi orientado a partir da pesquisa dessas doenças, da busca de 
conceitos e dados estatísticos na cidade de Volta Redonda/RJ, resultando na 
criação de Histórias em Quadrinhos. A predominância de HQs sobre a dengue 
foi observada, evidenciando duas questões. A primeira relaciona-se à ampla 
divulgação de informações sobre o modo de prevenção e os números de casos 
da doença, na mídia em geral. E, a segunda envolve a própria incidência da 
doença, apesar do amplo acesso às informações. A abordagem majoritária da 
dengue nas HQs, possivelmente pode indicar a facilidade de acesso na busca 
de dados, bem como o interesse dos estudantes sobre a doença e a preocupação 
deles com o número de casos na região Sul Fluminense.

Finalmente, convém destacar as redes de conversações que se 
constituíram no formato de rodas de conversa e se amplificaram nos grupos 
criados pelos estudantes no Facebook. Movimentos que possibilitaram o 
surgimento da comunidade de afetos, enredamento estabelecido, a partir da 
solidariedade e da participação, dimensões do princípio da comunidade. A 
produção mostrou-se frutífera por incentivar o estudo das doenças emergentes 
e favorecer a compreensão acerca da degradação do ambiente, a partir da 
criação singular de Histórias em Quadrinhos elaboradas para informar a 
comunidade escolar.
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HIV/AIDS em pauta: um guia do educador com 
uma obra fílmica

Addressing HIV/AIDS: an educator's guide with a film work

Cristianni Antunes Leal1; Fernanda Rocha Madeira2 e Ana 
Beatriz Azevedo de Souza dos Santos3

RESUMO
A sexualidade humana tem sido discutida na atual sociedade, mas ainda é considerada 
um assunto com restrições em suas abordagens; a preocupação em não debater a 
sexualidade é que os jovens ficam à mercê de informações que podem ou não serem 
corretas, como as infecções sexualmente transmissíveis às quais estão expostos. 
Assim, neste estudo é abordado a temática HIV/Aids, que está com números elevados 
entre os jovens, inclusive nos de idade escolar. Refletindo na temática, que é opaca 
na escola, o estudo objetiva apresentar um guia do educador que pode ser usado em 
sala de aula pelo docente, com esclarecimentos corretos e sem o estigma conservador 
e culpabilizador. Para isso, foi utilizado um documentário e o guia do educador é 
a preposição do nosso trabalho. Esperamos dessa forma que os jovens possam 
compreender o assunto, conhecer e escolher formas de se prevenir. 
Palavras-chave: Documentário; Escola; HIV/Aids; Prevenção; Professor.

ABSTRACT
Human sexuality is a hot topic in today's society, however, it remains a limited 
subject. The main issue with not properly discussing sexuality is that young people 
are subjected to information that may or may not be correct, such as the sexually 
transmitted infections to which they are exposed. For this reason, this study addresses 
the problem of HIV/AIDS, which has large numbers among youngsters, including 
those of school age. Reflecting on this topic that is obscure at school, this study aims 
to present an educator's guide that can be used in the classroom by the teachers, with 
correct explanations and no conservative stigma nor censure. For this, a documentary 
was used and the educator’s guide is our proposition. This way, we hope that young 
people can understand the subject, know and choose ways of prevention. 

1 Docente na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) de Ciências e 
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hotmail.com 
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INTRODUÇÃO

A sexualidade humana passou e passa por ligeiras mudanças nos 
últimos anos, isso pode ser o reflexo de maior liberdade em discutir a temática 
na sociedade, como em escolas e em palestras, já que antes era considerado 
um tabu (ou ainda é?). Dentre as mudanças podem-se destacar: mudanças na 
nomenclatura (de homossexualismo para homossexualidade, o sufixo ‘-ismo’ 
denomina doença); reconhecimento da identidade de gênero; mudança de 
sexo coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), preservativos (masculino 
e feminino) gratuitos nos postos de saúde, medicamentos distribuídos 
gratuitamente pelo SUS para terapias e outras questões que se somam para 
dar maior visibilidade à sexualidade humana. Estas questões chegaram à 
escola, âmbito de discussões, esclarecimentos e também para aquisição 
de conhecimentos científicos e acadêmicos, longe do senso comum 
(BROTMAN; MENSAH, 2011; MONTEIRO; BRIGEIRO, 2019).

Ao se fazer um recorte na Aids, uma Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST), percebe-se que os jovens ainda apresentam muitas 
dúvidas e é na escola e com professores preparados que debates ocorrem e 
dúvidas são sanadas, ainda mais se a família não conversa sobre o assunto 
(ALVES; PAGAN, 2019; LERMEN et al., 2019; PAIVA; ANTUNES; 
SANCHEZ, 2019; MONTEIRO; BRIGEIRO, 2019). Dessa forma, a escola 
assume um papel muito importante na disseminação de informações corretas.

Em 2017, o Ministério da Educação (MEC) lançou a Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2017) para o Ensino Fundamental e Médio, que 
é um documento norteador curricular para toda a educação do Brasil e este 
documento traz o tema para discussão nas escolas nas habilidades a seguir:

(EFO8CIO9) Comparar o modo de ação e eficácia dos 
diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade 
de compartilhar a responsabilidade na escolha e na 
utilização do método mais adequado à prevenção da 
gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST).
(EFO8CI10) Identificar os principais sintomas, modos de 
transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase 
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na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção 
(BRASIL, 2017, p. 349).

Percebe-se um discurso conservador, ao relatar que o professor precisa 
abordar o tema de forma pragmática, sintomas, responsabilidade e prevenção, 
por exemplo, esquecendo a parte psicossocial dos jovens.

Assim, a escola tem o papel de dialogar vários conhecimentos científicos 
e de forma ética, e o HIV/Aids faz parte do repertório de conhecimento de 
disciplinas como Ciências e Biologia, mas nada impede que seja tratado por 
outras disciplinas. Pois é um conhecimento social que pode contribuir para 
entendimento dos estudantes em relação à temática. Enquanto que a falta 
de conhecimento deixa os estudantes vulneráveis (ALVES; PAGAN, 2019) 
ao HIV/Aids, inclusive com a falácia de que há vacina e cura para a Aids 
atualmente.

Partindo dessa problemática de estudantes, escola, dúvidas e falácias, 
o estudo tem como objetivo apresentar um guia do educador usando um 
documentário que aborda a questão HIV/Aids para ser utilizado em sala de 
aula e, assim, a temática circule na escola e entre os estudantes. Portanto, 
a proposição do trabalho é um guia do educador que pode ser usado pelo 
docente para abordagem do HIV/Aids por meio de uma obra fílmica.

HIV/AIDS: NA ESCOLA (MEC) E NA SAÚDE (MS) DO BRASIL

O documento que hoje rege o currículo da educação básica é a BNCC 
e, como destacado anteriormente, é uma abordagem conservadora e que 
culpabiliza os indivíduos que são soropositivos, ou mesmo que se tornam pais 
adolescentes. Contudo, há um diálogo do Ministério da Saúde (MS), por meio 
de um sítio eletrônico com boletins epidemiológicos e formas de prevenção, 
que antecipa sua preocupação com a população brasileira, embora o MS tenha 
encerrado suas redes sociais com informações sobre HIV/Aids em 24 de julho 
de 2019, mas, ao que tudo indica, foi negligenciado no momento da formação 
da BNCC. Como a permanência do uso de DST em vez de IST, como indicado 
pelo MS.

Desde 2016, por meio do Decreto nº 8.901/2016, publicado no Diário 
Oficial da União em 11 de nov. de 2016, Seção I, páginas 03 a 17, o Brasil 
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passou a assumir o termo Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) no lugar 
de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST4). A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) usa IST, uma vez que “infecção” refere-se a períodos sem 
sintomas (assintomático), logo, preferiu-se IST, haja vista o desenvolvimento 
de fármacos e terapias que auxiliam na saúde do portador de um micro-
organismo ou micro-organismos quando tratar-se de coinfecção.

O Ministério da Saúde ainda mantém um sítio eletrônico com 
divulgações de ISTs5 por meio dos boletins epidemiológicos. O mais recente 
sobre o HIV/Aids foi publicado em dezembro de 2019. Ao fazer uma 
comparação da década de 2008 a 2018, o número de pessoas contaminadas 
com o vírus HIV diminuiu, mas os números continuam elevados, significando 
que a circulação da informação, campanhas preventivas, distribuição de 
preservativos e principalmente sua discussão no âmbito escolar ainda precisa 
se manter nas políticas públicas e torna-se efervescente.

O número de pessoas HIV+ embora esteja em declínio, tem crescido 
na população jovem, ou seja, aquela que está justamente na faixa escolar e, 
portanto, na escola (BRASIL, 2019). Campanhas publicitárias em épocas 
específicas, como no período do Carnaval ou em relação ao 1º de dezembro 
são realizadas, mas nem todas abarcam os jovens, ainda mais em tempos de 
redes sociais quando uma notícia falsa é rapidamente propagada (LERMEN et 
al., 2019) e com o atual governo ultraconservador que propaga a abstinência 
sexual, ao invés de promover a educação para a saúde; logo, a prevenção 
deve ser permanente e interdisciplinar nos setores da sociedade, inclusive nos 
colégios.

Em Brasil (2019), alguns dados são trazidos ao estudo, são eles: que o 
Brasil tem atualmente uma média de 39 mil novos casos de Aids nos últimos 
cinco anos. A maior concentração de casos de Aids no Brasil é na região 
Sudeste e que o número de HIV+ tem crescido na faixa de 15 a 29 anos e entre 
os indivíduos com mais de 60 anos, sendo a principal via de transmissão entre 
homens e mulheres com 13 anos de idade ou mais, foi a via sexual.

4  Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/departamento-passa-utilizar-nomen-
clatura-ist-no-lugar-de-dst>. Acesso em: 08 de mar. de 2020.
5 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br>. Acesso em: 08 de mar. de 2020.
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Assim, necessita-se pensar em estratégias didáticas que possam 
perpassar pelos jovens na escola, mas sem o papel conservador ou mesmo 
apocalíptico de culpa, caso alguém seja HIV+, ou mãe e pai adolescente. Com 
essa preocupação foi pensado em um guia do educador com um documentário 
que aborda a temática HIV/Aids no Brasil.

GUIA DO EDUCADOR: “CARTA PARA ALÉM DOS MUROS”

Guia do educador é um planejamento que o professor pode utilizar 
para orientar seu trabalho em sala de aula. Pode ser elaborado por ele ou 
ser reproduzido por alguém que já tenha feito. O guia permite intercalar a 
atividade com o diálogo entre os participantes e assim, dúvidas são retiradas, 
sensos comuns são desconstruídos, o que possibilita a construção de um novo 
conhecimento pelos estudantes (CRUZ; BARROS, 2016; MENDONÇA et 
al., 2019). Em se tratando do HIV/Aids, desconstrói e permite que discussões 
sejam realizadas conforme o guia vai sendo aplicado. É uma delineação e 
pode mudar de acordo com as demandas dos participantes, portanto o docente 
também precisa se preparar para seu uso. Aqui é apresentado um guia com 
uma obra fílmica.

A obra fílmica escolhida para este estudo foi o documentário “Carta 
para além dos muros6”, obra atual e que traz para a sociedade a discussão do 
HIV/Aids no Brasil. Sua sinopse é:

A trajetória histórica do vírus HIV e da AIDS no imaginário 
brasileiro, desde a epidemia que tomou o mundo e deixou 
milhares de vítimas nas décadas de 1980 e 1990, até os 
dias atuais. Através de entrevistas com médicos, pessoas 
que vivem com o vírus, ministros, personalidades e 
representantes de movimentos conscientizadores sobre 
a epidemia, o diretor André Canto propõe uma reflexão 
sobre a evolução dos tratamentos e os desafios e estigmas 
ainda enfrentados por portadores de HIV (ADORO 
CINEMA, 2019).

O guia foi elaborado pelas autoras do estudo e é composto por 

6 Documentário: “Carta para além dos muros”. Lançado em 16 de set. de 2019. Com 1h33 de 
duração. Direção de André Canto. Não recomendado para menores de 12 anos. Disponível na 
Netflix.
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24 páginas e nele há o cuidado de divulgar o conteúdo HIV/Aids para 
os estudantes e que estes possam também terem tempo para refletir. No 
documentário, pessoas reais como pesquisadores da área são convidados a 
darem seus relatos. Para seu uso em sala de aula, o primeiro passo do professor 
é assistir ao documentário antes dos estudantes.

No guia, aqui apresentado na figura 1, são feitas a apresentação com a 
autoria, sumário e introdução do guia.

Figura 1 - Identificação do guia

A etapa abordada na figura 1 tem como intenção recepcionar o leitor a 
conhecer o guia. Ele é composto pelos capítulos: introdução, sinopse, o ciclo 
do HIV e da Aids e formas de prevenção, o que é o HIV?, a proposta de 
abordagem pedagógica, uma cronologia desde a epidemia surgida em 1981, 
proposta de avaliação, glossário, onde aprender mais e as referências usadas.

No segundo bloco de imagens surge o tema, objetivo, justificativa do 
trabalho assim como o início da sinopse do documentário e o ciclo do HIV. 
Figura 2.

Figura 2 - Tema, Sinopse e ciclo do HIV e formas de prevenção
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Na figura dois, justifica-se a importância de ocorrer uma abordagem da 
temática em sala de aula com a presença de um mediador, que na maioria das 
vezes é o professor, seguida do início da sinopse do documentário e termina 
com a apresentação do vírus HIV, um retrovírus.

Na figura 3, apresenta-se a proposta didática para o uso da obra fílmica, 
sugestões de perguntas, cronologia do HIV/Aids e propostas de avaliações 
qualitativas.

Figura 3 - Proposta pedagógica, cronologia e avaliação do guia

O uso da proposta pedagógica que realmente promoverá o conhecimento 
aos estudantes, logo, é uma etapa muito importante para o educador utilizar, 
inclusive com as questões disparadoras para discussões e reflexões, há uma 
cronologia para que os estudantes percebam o quanto a Aids mudou em mais 
30 anos, mas que o HIV permanece e uma avaliação sugerida como formativa.

Na figura 4 há a apresentação de onde aprender mais e as referências 
usadas no guia.

Figura 4 - Locais confiáveis para pesquisa e referências
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Na figura 4, há sugestões de sítios eletrônicos que o docente pode 
buscar mais informações, todos institucionais e de filmes contemporâneos 
que aborda a questão do HIV e Aids. Finda com as referências usadas para a 
construção do guia do educador.

Isto posto, o educador, ao utilizar o guia como parte de seu planejamento 
e juntamente contextualizando para sua realidade, pode contribuir para a 
propagação da informação correta acerca da problemática HIV/Aids.

Monteiro; Brigeiro (2019) questionam o fato de que as atividades 
escolares se resumirem a apenas atividades com os educandos, como afirmam, 
“as iniciativas limitam-se ao desenvolvimento de atividades educativas 
multissetoriais com a população escolar (“Projeto saúde e prevenção 
nas escolas”) e palestras/oficinas com empresas locais” (MONTEIRO; 
BRIGEIRO, 2019, p. 11). Os tutores (pais, responsáveis) não são convidados 
a participar, e também se informar. Mas há carência de informação de fontes 
oficiais circulando na sociedade. E os autores criticam o fato de ocorrer 
campanhas de prevenção apenas em datas consideradas importantes.

O texto de Paiva, Antunes e Sanchez (2019) traz para o debate o papel 
da igreja no controle do currículo escolar, já que a ‘educação sexual’ nunca 
foi bem quista pela instituição igreja, podendo inclusive o professor ser alvo 
de processo se for denunciado como ‘promíscuo’. A igreja considera melhor 
o desconhecimento da prática sexual com prevenção ao invés de assumir a 
escola/colégio com, também, o papel de ensinar a educação sexual na escola, 
então, essas instituições conservadoras questionam, censuram e dificultam 
que a temática seja discutida no ambiente escolar, local para aprendizagem. 
Atualmente, o Brasil perpassa por um momento obscuro, como no relato:

Retomando esse discurso em 2019, o presidente [Jair 
Messias] Bolsonaro rasgou publicamente cartilhas 
educativas e denunciou como inaceitáveis as figuras de 
livros didáticos que apenas reproduzem o aparelho sexual 
e reprodutivo, material apropriadamente produzido para 
adolescentes. Nos primeiros meses, o discurso moral-
sexual foi foco em diferentes ministérios de seu governo, 
e defendeu-se que apenas a família deveria falar com 
adolescentes sobre a sexualidade.
Para a prevenção da Aids entre jovens que iniciarão sua 
vida sexual, qual será o impacto de ações governamentais 
que podem desestruturar programas que sustentaram 
a educação sexual nas escolas e apoiaram as famílias 
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brasileiras a enfrentar a explosiva epidemia de Aids 
desde os anos 1990? (PAIVA; ANTUNES; SANCHEZ, 
2019, p. 2 – grifo nosso).

O governo de Jair Messias Bolsonaro colocou nas famílias a 
responsabilidade de tratar do assunto, mas e quando os tutores desconhecem 
a questão abordada: a sexualidade humana? Como os jovens, que é uma 
das faixas etárias mais vulneráveis à infecção pelo HIV, vão adquirir 
conhecimentos? Na internet, por meio de notícias falsas que circulam nas 
redes sociais? É um problema de políticas públicas, mas que o governo prefere 
transferir a responsabilidade depois de tantos avanços, como pode ser visto na 
cronologia que está presente no guia, para a família. Mas que, e qual família?

A escola desempenha um papel muito importante na difusão de 
informações, mas por questões políticas, morais, sociais e com um governo 
denominado de ultraconservador, apresenta-se em retrocesso e em desmonte. 
O espaço educativo foi importante para a conscientização dessa IST no passado 
e não deveria ser alvo de censura e perseguição, retornou a ser um ‘tabu’.

Nesse contexto social do Brasil de hoje (2020), o guia apresentado é 
considerado um importante veículo de propagação de informações, sem o 
teor de culpa, que a igreja impõe, sem o papel de pseudo conservadorismo, 
mas com uma linguagem jovial para aqueles que tiverem acesso, saibam do 
que se trata, como buscar ajuda, onde ir, o direito ao atendimento pelo SUS 
(ainda), onde buscar informações e, principalmente, formas de prevenção: os 
preservativos, a PrEP7 e a PEP8.

Com isso, espera-se que sejam repensadas as políticas públicas e 
a instrumentalização do professor para também debater as questões da 
sexualidade, prevenção, IST, gravidez na adolescência. Espera-se um avanço 
e não políticas de desmonte e de negligência. É necessário debater o HIV/Aids 
nas escolas junto com outras IST e questões como a gravidez não planejada.

COMENTÁRIOS FINAIS

O guia do educador elaborado por professoras de Ciências e Biologia 
que trabalham na educação pública, foi pensado no público jovial e em suas 

7 PrEP: Profilaxia Pré-Exposição ao HIV.
8 PEP: Profilaxia Pós-Exposição.
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exposições atualmente. O jovem que hoje está na escola sofre pressões dos 
colegas, das redes sociais, da família, e por ser vulnerável, pode acabar se 
expondo a uma IST, como o HIV, a uma gravidez não planejada e com isso 
não saber o que fazer e ficar mais exposto ainda. E diante do desmonte e 
retrocesso das políticas públicas e um eventual cancelamento da terapia 
antirretroviral, hoje, ofertada pelo SUS, como esse estudante/cidadão ficará?

Não é para esperar o ‘toque da trombeta do apocalipse’ e esperar que 
tudo de ruim aconteça com a população em situações de risco para o HIV/
Aids, mas é importante instrumentalizá-la, informá-la corretamente e, uma 
vez informados, tomem suas decisões, conscientes ou não.

Uma das questões no retrocesso de políticas públicas, de desmonte de 
um programa internacionalmente elogiado, vai impactar justamente os hoje 
jovens que estão nos bancos escolares. O programa do SUS para o HIV/Aids 
foi resultado de luta de coletivos no passado, mas que hoje desmoronam. 
Esperar que a família abarque esta questão (a discussão da sexualidade), é 
esperar uma família perfeita e corretamente informada, com a presença do 
pai junto com a mãe. Mas não é o hoje vivido pela maioria dos lares. Há 
mães solo, pais solo, avós que cuidam de seus netos, tutores (sem vínculo 
consanguíneo) e novos arranjos familiares.

Há uma clara preocupação por parte do governo atual com a educação, 
por sua decomposição e retorno do tradicionalismo, com censura a temas 
controversos. O guia do educador aqui apresentado enfatizou a temática HIV/
Aids, mas nada impede que outros colegas docentes o ressignifique para 
abordar outras IST, como a sífilis, gravidez na adolescência, tendo uma obra 
fílmica como estratégia didática para abordar estas questões, e outras. O guia 
não se finda, renova-se para cada situação e contexto. A apresentação do guia 
está no apêndice desse trabalho e ocorreu no evento, na seção “mostra de 
produtos” no VI ENECiências.

Ao fazer a análise dos documentos oficiais percebe-se a falta de 
comunicação entre o Ministério da Saúde, que recomenda o uso, inclusive 
com Decreto, do termo IST com o Ministério da Educação, que na BNCC, 
documento atual, continua com o termo DST. Isso causa mais confusão do que 
solução para os estudantes. Haja vista a BNCC ser um documento norteador 
para o currículo da educação. E o MS justifica o uso do termo IST como uma 
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forma de acompanhar o que a OMS recomenda no mundo. Com isso, pode-se 
averiguar que o MS tem sido mais resistente às mudanças impostas pelo atual 
governo. Mas até quando resistirá?

Desta forma, a escola/colégio local para a educação formal e a etapa da 
educação básica, portanto obrigatória e gratuita, junto com seus professores 
precisam também se planejar para abarcar essa temática que é pulsante e 
emergencial, haja vista o tratamento para a Aids ser eficiente, mas não há cura 
para o HIV. Hoje, mais do que nunca, a escola precisa ser instrumentalizada 
e resistência para informar a população para lutar pela permanência das 
políticas públicas conquistadas e impedir a censura, que nem é velada, do 
atual governo e espera-se com isso que os números de HIV+ diminuam, para 
que isso aconteça, como escreveu o diretor do documentário André Canto 
“Precisamos Falar Sobre Isso” e não, impedir, enquanto docentes, de informar 
e ensinar os estudantes.
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Apêndice 1: O GUIA DO EDUCADOR: “CARTA PARA ALÉM DOS 
MUROS”



Parte II:    Divulgação Científica e Ensino de Ciências

179



180

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem



Parte II:    Divulgação Científica e Ensino de Ciências

181



182

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem



Parte II:    Divulgação Científica e Ensino de Ciências

183



184

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem



Parte II:    Divulgação Científica e Ensino de Ciências

185
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RESUMO
No contexto da pandemia do COVID-19, o presente trabalho busca relatar a experiência 
vivenciada em um projeto de extensão sobre a produção de mídias voltadas a mediar 
aprendizagens sobre o uso de Cloroquina e Hidroxicloroquina no tratamento de 
pacientes portadores do SARS-CoV-2. Foram realizadas pesquisas em periódicos, 
bancos de dados e bulários eletrônicos. Estas informações foram trabalhadas de 
modo a tornar acessível informações sobre os usos, interações medicamentosas e 
os riscos relacionados à automedicação com essas substâncias. Essas informações 
foram abordadas em mídias visuais (imagens e vídeos) e postadas em redes sociais. 
Foram identificadas 7 e 8 interações medicamentosas que podem gerar algum vínculo 
com doenças relacionadas à Cloroquina e Hidroxicloroquina, respectivamente. Em 4 
dias as 5 postagens criadas e divulgadas tiveram como retorno 85 visualizações cada, 
alcançaram 350 contas, 593 impressões e 217 interações dos leitores.
Palavras-chave: Interações medicamentosas; COVID-19; Divulgação científica; 
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extensão.

ABSTRACT
In the context of the COVID-19 pandemic, the present work reports the experience 
lived in an extension project on the production of media aimed at teaching about the 
use of Chloroquine and Hydroxychloroquine in the treatment of patients with SARS-
CoV-2. Research was carried out using scientific papers, databases, press and medicine 
leaflet. This information was worked in order to make accessible about the use, drug 
interactions and related risks to self-medication with these substances. It was covered 
in visual media (images and videos) and posted on social media. There are 7 disease 
interactions with Chloroquine and 8 disease interactions with Hydroxychloroquine. In 
4 days, the 5 posts created and disseminated had 85 views each, reached 350 accounts, 
593 impressions and 217 reader interactions.
Keywords: Drug interactions; COVID-19; Scientific popularization; Extension; Self-
medication.

INTRODUÇÃO

O presente estudo está inserido no contexto do Projeto “A importância 
das macromoléculas na saúde humana”. Este projeto tem por objetivo 
enriquecer a experiência do discente relacionando os conteúdos aprendidos 
em sala de aula (em disciplinas como Ciências, Química, Física e Biologia) 
com tópicos importantes para a saúde como a influência das macromoléculas 
no organismo humano e as interações que ocorrem no organismo ao utilizar 
fármacos, por exemplo. Nesse âmbito, os medicamentos que são utilizados 
por esses sujeitos são oportunidades de desenvolver aprendizagens sobre as 
interações químicas e as barreiras biológicas para seu efeito no organismo. 
As ações desse projeto são desenvolvidas no Instituto de Biodiversidade e 
Sustentabilidade NUPEM/UFRJ com discentes de diferentes cursos de 
graduação e em parceria com escolas que possuam o segundo segmento do 
ensino fundamental e/ou ensino médio em Macaé/RJ.

Diante da urgência imposta pelo cenário atual de pandemia, o projeto se 
viu desafiado a desenvolver mídias de divulgação científica que contribuíssem 
para o aumento do conhecimento da comunidade sobre questões envolvendo 
o contágio e os processos de prevenção e tratamento relacionados ao 
coronavirus disease (COVID-19). Entendendo que muitas informações 
já estavam em circulação pela internet e outros meios de comunicação em 
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massa, estabelecemos um recorte coerente a experiência anterior do projeto e 
voltamo-nos a desenvolver mídias de divulgação científica com o objetivo de 
oferecer informações sobre as interações de macromoléculas nos potenciais 
usos de medicamentos candidatos ao tratamento do COVID-19.

Essa ação encontra uma série de obstáculos. Uma delas, por exemplo, 
é a adaptação da equipe em buscar meios de trabalhar em regime de home-
office. Contudo, os principais desafios decorrem da desconfiança de população 
sobre a crise do COVID-19 e até mesmo a negação da mesma. O excesso de 
informação e disseminação de notícias falsas, tornou-se um desafio para os 
especialistas da área da saúde. Entre textos, imagens e vídeos, chama a atenção 
a quantidade de informações imprecisas, sem bases científicas ou fantasiosas 
para prevenir a doença, mostrando o desconhecimento da população em 
relação aos métodos cientificamente comprovados e eficazes.

Medidas como o isolamento social tem apresentado sucesso em conter 
a expansão mais aguda do contágio da população pelo COVID-19, bem como 
contendo o crescimento da taxa de letalidade. Entretanto, o isolamento pode 
levar a impactos econômicos severos. Essa discussão entre aspectos de saúde 
e econômicos tem levado governantes a buscas urgentes por soluções que 
atenuem ambos os impactos.

Nesse contexto, publicações científicas de estudos preliminares na 
China e França, onde grupos pequenos de pacientes receberam Cloroquina 
e aparentemente responderam ao tratamento chamam atenção do público. 
A divulgação desses resultados pela mídia e pelo presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, em pronunciamento no dia 20 de Março, reforçou 
as expectativas em torno do medicamento, o que desencadeou uma busca 
deliberada por ele nos EUA. No Brasil o estoque do medicamento se esgotou 
incentivado ainda pelo presidente Jair Bolsonaro que seguiu o discurso do 
presidente norte-americano (AGÊNCIA ESTADO, 2020; BOLSONARO, 
2020).

Ambos os líderes foram criticados por cientistas, organizações de 
classe e médicos por não haver evidências científicas sólidas de que essas 
substâncias funcionam (THOMAS, 2020). Desde o dia 20 de Março até 04 
de Abril de 2020, políticos, médicos e cientistas protagonizaram um embate 
público sobre o uso dessa substância (AGRELA, 2020; EICHENBERG, 
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2020).
Uma preocupação em relação ao uso do remédio refere-se à 

combinação inadequada. Neste caso, o uso de um medicamento pode anular 
ou potencializar o efeito do outro. Existem na literatura alguns relatos de 
intoxicação por Cloroquina e Hidroxicloroquina, essas intoxicações vão de 
leves a severas, podendo inclusive levar à morte. Em partes da África, Ásia 
e Europa a Cloroquina o envenenamento por Cloroquina já é conhecido na 
indução de aborto e tentativa de suicídio (CHANSKY; WERTH, 2017). Entre 
as reações causadas pela intoxicação por Cloroquina e Hidroxicloroquina 
estão efeitos cardíacos, risco significativo de disritmias, efeitos oftalmológicos 
como distúrbios da retina e paralisia dos músculos extra-oculares, efeitos 
respiratórios como edema pulmonar e parada respiratória podendo aumentar 
ou diminuir a excitabilidade do sistema nervoso central (RADKE, et al., 2019; 
MUÑOZ  et al , 2017).

Considerando o que já foi relatado até o momento para o grupo 
de pessoas mais vulneráveis a desenvolverem a forma mais crítica de 
COVID-19, fica evidente a necessidade da população entender a importância 
de não se automedicar e informar ao médico os medicamentos que já utilizam 
para algum tratamento prévio. Para isso, o projeto faz uso de ferramentas 
computacionais e multimídia. Espera-se aumentar a percepção de estudantes 
quanto a importância das macromoléculas na saúde humana, por promover 
questionamentos ao visualizarem e discutir exemplos de sua vida social 
relacionados a conteúdos como ligações químicas e interações entre diferentes 
moléculas dentro do nosso corpo.

Autores como Ferrés (1996), por exemplo, afirma que vídeos podem 
despertar a atenção, interesse e motivação de alunos. Já Arroio e Giordan 
(2006) defendem que os vídeos possibilitam transporte do cotidiano à sala de 
aula e promovem aquisição de experiências de diversos tipos (conhecimentos, 
emoções, atitudes e sensações). Boog et al. (2003) acrescentam que o recurso 
audiovisual é um canal privilegiado de acesso aos níveis cognitivo, afetivo e 
comportamental dos alunos.

Diante do exposto, o presente texto apresenta a experiência no âmbito 
do projeto de buscar, ajustar e traduzir conhecimentos científicos sobre os 
usos e riscos dos usos de Cloroquina e Hidroxicloroquina para a população.



190

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

METODOLOGIA 

Para desenvolver as mídias de divulgação científica acerca do 
COVID-19, foi necessário a presença de uma equipe formada por docentes, 
discentes e técnicos familiarizados com as áreas de química, farmácia, 
biologia, computação e educação. Toda a dinâmica de trabalho foi feita on-
line, através do Skype para realização de reuniões durante a semana e por meio 
do WhatsApp para demais pendências ou avisos. O material de referência e os 
materiais a serem produzidos foram compartilhados no Google Drive.

O grupo envolvido na extensão iniciou o trabalho a partir da busca 
do conhecimento sobre as substâncias, bulas de medicamentos, publicações 
científicas sobre os usos dessas substâncias, seleção das informações 
relevantes, produção de mídias visuais para a veiculação dessas informações 
relevantes.

Dentre as ações realizadas destaca-se a separação de temas relevantes 
para divulgação considerando o momento atual de pandemia. Dessa forma, 
foram elencados os assuntos que seriam priorizados: (i) informações sobre 
macromoléculas e como elas são importantes na saúde humana, (ii) informações 
sobre Cloroquina e Hidroxicloroquina, como seus efeitos adversos, possíveis 
intoxicações e em que momento ambas as moléculas podem ser utilizadas 
segundo a Anvisa, (iii) informações sobre o vírus SARS-CoV-2 e a doença 
infecciosa COVID-19, visando a divulgação científica de qualidade.

Os artigos científicos sobre os medicamentos abordados e seus 
mecanismos de ação foram buscados em diferentes plataformas de busca 
utilizando o nome das moléculas em português e inglês associado ou não a 
termos como Intoxicação, efeitos adversos e COVID-19.

As bulas dos medicamentos foram pesquisadas na página de bulário 
eletrônico da página da ANVISA (http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_
bula/index.asp).

Diferentes bancos de dados foram consultados neste projeto. Alguns 
foram utilizados para busca de informações sobre as substâncias químicas 
citadas e medicamentos; enquanto outros bancos de dados foram utilizados 
na busca de informações sobre as proteínas envolvidas nas interações com 
essas substâncias, bem como vídeos ou ilustrações. A busca foi feita através 
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do nome da molécula (em inglês), fórmula molecular, estrutura e outros 
identificadores específicos de cada plataforma. Os bancos utilizados foram: 
DrugBank (disponível em https://www.drugbank.ca); Drugs.com (disponível 
em https://www.drugs.com/); Protein Data Bank (PDB, disponível em http://
www.rcsb.org); o PDB-101 (disponível em http://pdb101.rcsb.org).

Para a produção de representações das moléculas foi utilizado o software 
PyMOL (disponível em https://pymol.org). As imagens de divulgação em 
redes sociais foram desenvolvidas em programas com CorelDrawn e Google 
Docs Apresentações.

Os vídeos foram editados com o Camtasia Studio (disponível em https://
www.techsmith.com/video-editor.html); iMovie (disponível em https://www.
apple.com/br/imovie/); e o transcoder/encoder Handbrake (disponível em 
handbrake.fr).

Por meio de redes sociais foi levantado quais são os principais interesses 
e dúvidas das pessoas sobre as substâncias em questão. Antes da finalização 
dos textos foi feita leitura pelos demais membros do grupo seguida de 
apresentação para os nossos familiares a fim de verificar o fácil entendimento. 
A partir dos feedbacks recebidos, as devidas alterações foram realizadas e o 
texto finalizado.

Para a divulgação das mídias produzidas, foi criado um perfil no 
Instagram (@macromoleculasnasaude) e uma página no Facebook.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Com o levantamento bibliográfico foi possível mapear as informações já 
disponíveis sobre a cloroquina e hidroxicloroquina. Com a busca no bulário, foi 
possível encontrar indicações, interações medicamentosas, contraindicações, 
efeitos adversos e até mesmo posologia. É confirmada pela própria bula da 
Cloroquina Difosfato que o fármaco é utilizado apenas para o tratamento da 
infecção e não para prevenção, no caso da malária.

O Drugs.com permitiu o entendimento das interações medicamentosas 
já descritas e como as doenças pré-existentes podem estar relacionadas e os 
seus efeitos colaterais. Além disso, foi possível classificar o grau de interação 
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medicamentosa da Cloroquina e Hidroxicloroquina. Foram descritas 377 
interações da Cloroquina com outros medicamentos, sendo 66 com alta 
interação medicamentosa, 296 com moderada e 15 com baixa interação 
medicamentosa (major, moderate e minor, respectivamente). Além disso, 
foram descritas 7 interações medicamentosas que podem gerar algum vínculo 
com doenças: Toxicidade Ocular, Porfiria, Medula Óssea, Ototoxicidade, 
Convulsões, Hepatotoxicidade e Psoríase. Também foram descritas 322 
interações da Hidroxicloroquina com outros medicamentos, sendo classificadas 
em 59 com alta, 268 com moderada e 5 com baixa interação. Foram descritas 
8 interações medicamentosas que podem gerar algum vínculo com doenças: 
Toxicidade Ocular, Porfiria, Supressão da Medula Óssea, Ototoxicidade, 
Convulsões, Hepatotoxicidade, Psoríase e Doença Cardíaca.

Tabela 1 - Parte das interações medicamentosas que ocorrem com a Cloroquina 
segundo o Drugs.com

Medicamentos com alta interação Efeitos da interação destacados
Amiodarone; anagrelide; arsenic trioxide; 
bedaquiline; bepridil; cabozantinib; ceritinib; 
cisapride; citalopram; clozapine; crizotinib; 
dofetilide; disopyramide; dolasetron; dronedarone; 
droperidol; efavirenz; escitalopram; fingolimod; 
gatifloxacin; halofantrine; haloperidol; ibutilide; 
iloperidone; ivabradine; ivosidenib; lefamulin; 
levomethadyl acetate; mesoridazine; methadone; 
mifepristone; moxifloxacin; nilotinib; osimertinib; 
panobinostat; papaverine; pasireotide; pimozide; 
procainamide; quinidine; ribociclib; saquinavir; 
siponimod; sotalol; thioridazine; toremifene; 
vandetanib; vemurafenib; ziprasidone

Podem aumentar o risco de ritmo 
cardíaco irregular, que podem ser 
graves e potencialmente com risco de 
morte, embora seja um efeito colateral 
relativamente raro.

Auranofin; aurothioglucose Podem causar doenças do sangue e outros 
efeitos secundários graves.

Deferiprone; gold sodium thiomalate Podem reduzir a contagem de células 
brancas do sangue e afetar a função da 
medula óssea.

Bupropion; iohexol; iopamidol; metrizamide; 
tramadol

Podem aumentar o risco de convulsões.

Prilocaine; sodium nitrite Aumentar o risco de metemoglobinemia, 
uma condição que pode levar à privação de 
oxigênio nos tecidos e órgãos vitais devido 
à reduzida capacidade de transporte de 
oxigênio no sangue.

Vigabatrin Pode causar perda de visão.
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Nos artigos foram encontrados relatos de casos envolvendo intoxicação 
por Cloroquina e Hidroxicloroquina bem como os efeitos no organismo 
humano gerados pelas mesmas. Foi encontrado também o possível mecanismo 
de atuação desses medicamentos no combate ao COVID-19. Considerando 
que um dos grupos mais propenso a desencadear a forma agressiva da doença 
já faz uso de alguma medicação, torna-se essencial a divulgação das interações 
medicamentosas e as doenças relacionadas a cada um deles.

Produção de Mídias

As mídias produzidas tiveram como foco o maior alcance e melhor 
entendimento da população a respeito de assuntos importantes durante a 
pandemia de COVID-19. Começamos por esclarecer os leitores sobre itens 
super comentados nas mídias sociais, sem fontes seguras e propagando 
desserviço social, a automedicação e pânico.

Em se tratando das imagens, as mesmas foram projetadas para chamar 
atenção do leitor e assim levar à leitura do restante da informação nas 
postagens. A escolha das cores das moléculas que seriam inseridas no template 
criado para as postagens no Instagram e Facebook do projeto buscaram esse 
efeito, como observado na figura 1.

Figura 1 - Representações da estrutura 3D da Cloroquina (A) e Hidroxicloroquina 
(B). Em (A) carbonos estão representados em amarelo e em (B) em branco. 

Nitrogênios estão representados em azul, oxigênio em vermelho e cloro em verde. 
Os hidrogênios estão implícitos
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Além disso, os textos foram pensados de forma a passar informação 
rápida, direta e confiável. Podemos observar na parte inferior dos exemplos de 
publicação da figura 2, a adição da referência bibliográfica utilizada no quadro 
e no corpo do texto da publicação o link que leva o leitor a publicação original 
caso seja de seu interesse.

Figura 2 - Exemplos de publicações criadas e publicadas ao Instagram do projeto 
@macromoleculasnasaude

O vídeo “Fighting Coronavirus with Soap”, de propriedade da 
RCSBProteinDataBank, foi importado e legendado no Camtasia Studio 
9 utilizando a função de annotations, que nos permite colocar textos sobre 
imagens e vídeos, e arrumá-los conforme o vídeo vai passando. Além disso, 
houve a necessidade de modificar as configurações dos vídeos editados para 
que os mesmos pudessem ter todas as áreas visíveis no Instagram. Dessa 
forma, a proporção precisou ser ajustada ao limite de 600x480 pixels com 
proporção 4:3. Estas adaptações foram feitas utilizando o HandBrake, 
ajustando o tamanho e proporção do vídeo (aspect ratio) antes de encodar.

Divulgação em Mídias Sociais

Com a primeira publicação realizada no dia 01 de abril de 2020, o perfil 
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no Instagram conta até o dia 4 de abril com 05 postagens e média de 85 
visualizações por postagem. Nesse período foram 176 contas alcançadas, 593 
impressões (quantas vezes o público visualizou a publicação) e 175 interações 
(curtir, comentar e compartilhar).

A página do Facebook foi criada dia 03 de abril após identificado a 
necessidade de maior divulgação, permitindo que pessoas que não usam o 
Instagram possam ter acesso ao conteúdo criado. As publicações do mesmo 
conteúdo do Instagram ocorreram nos dias 03 e 04 de abril de 2020 e 
alcançaram neste período 490 pessoas, sendo que 174 delas curtiram a página 
e 142 se engajaram de alguma forma com o conteúdo (comentários, curtidas 
e compartilhamentos).

Os dois fatores que influenciam no interações/engajamento de 
usuários no Instagram/Facebook são a frequência e o horário das publicações, 
capturando o público nos momentos mais favoráveis a inatividade 
(ZAILSKAITE-JAKSTE; KUVYKAITE, 2012). Entretanto, o curto período 
de atividades das contas demonstra que o público atingido proporcionou uma 
interação igual ou superior a uma ação por usuário.

As publicações foram realizadas em diferentes horários na busca de 
maior engajamento, não apresentando diferença superior à média de curtidas 
na primeira hora após a publicação. Isto pode ser justificado devido ao período 
de isolamento social onde os horários caracterizados como mais favoráveis 
estão diluídos no dia a dia dos usuários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grande quantidade de fontes científicas confiáveis mobilizadas para 
poder oferecer informações confiáveis à população, dão conta complexidade 
que seria para uma pessoa leiga acessar e compreender a esses conhecimentos. 
Palavras quase sempre transcritas em codificações científicas e publicações 
em outros idiomas, deixam a população a mercê da torrente de informações 
especulativas circulantes nos meios de comunicação em massa. Esse 
cenário imprime desafios à divulgação científica no contexto da extensão 
universitária. A potencial do levantamento, ajuste e modulação da linguagem 
para a tornar acessível já se mostra promissor em face ao crescente número 



196

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

de usuários engajados com essas mídias nas redes sociais. Esses resultados 
iniciais precisam ser estudados em longo prazo e ter também a experiência 
dos usuários pesquisada em suas atividades de aprendizagens mediados pelas 
peças produzidas pelo projeto.
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A PERSPECTIVA CTS E AS QSC NO ENSINO DE CIÊNCIAS

O Enfoque CTS vem ganhando cada vez mais visibilidade com o 
aumento da demanda por uma formação do aluno e futuro cidadão, que possa 
contribuir, dessa forma, para maiores enfrentamentos dos problemas postos no 
atual contexto social e suas interfaces no campo científico.

Entendemos que práticas educativas que promovam a formação 
para a cidadania possam proporcionar mais oportunidades de engajamento 
social, tornando a população cada vez mais consciente dos problemas em 
dimensão global, capacitando-a para exercício da cidadania. Para isso, se faz 
necessário, que o professor tenha formação necessária em tais perspectivas, 
proporcionando aos seus alunos uma visão de forma ampla. Podemos observar, 
na diversidade de trabalhos apresentados no VI Encontro Nacional de Ensino 
de Ciências da Saúde e do Ambiente, a incorporação dessa discussão no 
âmbito do desenvolvimento de propostas didáticas no contexto escolar. 

Considerando uma perspectiva mais global, podemos afirmar que 
a reflexão em Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) pretende discutir a 
influência dos avanços em C&T e suas possíveis consequências sociais, 
incluindo fatores econômicos, políticos e culturais. 

É discutido na literatura e na mídia que a Ciência e Tecnologia (C&T), 
apesar de contribuir para a melhoria da nossa qualidade de vida, também auxilia 
no aumento das desigualdades sociais. Sociedades mais ricas se apoderam 
desses conhecimentos mais rapidamente, transformando-os em instrumentos 
de poder e de controle sobre sociedades mais pobres (BERNARDO, 2008). 

1 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca ( CEFET/RJ) Campus 
Petrópolis e email: joao.fernandes@cefet-rj.br 
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A literatura, tanto nacional quando internacional, nos indica que o 
enfoque CTS faz parte de uma reforma global no Ensino de Ciências:

O movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), 
movimento internacional de reforma do ensino das 
ciências, que se tem desenvolvido desde meados da 
década de 1980, engloba ênfases curriculares que 
requerem metodologias e abordagens inovadoras de 
Ensino de Ciências para efectivamente promoverem 
o desenvolvimento de literacia científica e tecnológica 
(ROMERO; DIAZ, 2002, p.4).

Dagnino (2008), em amplo estudo sobre CTS e política científica 
e tecnológica na Ibero-América, indica uma terceira abordagem do tema: 
a abordagem baseada no Pensamento Latino-Americano em Ciência-
Tecnologia-Sociedade (PLACTS). Segundo o autor, as discussões iniciais 
sobre problemas relacionados a Ciência e Tecnologia (C&T), começaram 
no Brasil a partir de meados da década de 1960 do século passado. Essa 
discussão foi estimulada por políticas de Ciência e Tecnologia (C&T) e 
tinham como objetivos: incentivar a participação da sociedade em decisões 
políticas; orientar a pesquisa para o atendimento das necessidades da maioria 
da população; utilizar fontes alternativas de energia; entre outros problemas 
emergentes daquela época e que até hoje estão presentes.

É importante destacar que o PLACTS nasceu a partir dos pensamentos 
norte-americanos e europeus, sendo inseridos no contexto de cada país. 

Contribuindo com o verbete “Perspectivas Ibero-
americanas” de uma importante Enciclopédia de 
Ciência, Tecnologia e Ética recentemente publicada, 
López (2005: 976-7) escreve que: “as subculturas 
CTS, sejam disciplinares ou ativistas, originadas no 
final dos anos de 1960 e início dos de 1970 no Reino 
Unido e nos EUA, e de lá transferidas a outros países 
industrializados durante os anos de 1980 e de 1990 
penetraram nas instituições acadêmicas e educacionais 
dos países europeus mais periféricos, tais como Espanha 
ou Portugal, e outras regiões periféricas, tais como a 
América Latina”. Nesta passagem, ao afirmar que “as 
subculturas CTS penetraram nas instituições da América 
Latina” apenas “durante os anos de 1980 e de 1990”, o 
autor dá a entender que antes desta época não havia uma 
reflexão CTS na região (DAGNINO, 2008, p.22). 
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Considerando uma perspectiva mais global, podemos afirmar que a 
reflexão em Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) pretende discutir a influência 
dos avanços em C&T e suas possíveis consequências sociais, incluindo fatores 
econômicos, políticos e culturais. 

Não podemos desprezar a questão ambiental que está relacionada 
com o desenvolvimento científico e tecnológico, e ao longo do tempo vem 
ganhando força dentro da discussão em CTS. Pela sua importância e destaque, 
alguns autores passam a usar a sigla CTSA, com o objetivo de evidenciar os 
problemas socioambientais.

É válido ressaltar que o enfoque CTS pretende promover a formação 
para a cidadania e tomada de decisão, possibilitando, assim, a construção 
de conhecimentos e embasamentos teóricos, contribuindo para a formação 
de indivíduos capacitados a emitir suas próprias opiniões sobre questões de 
ciência e tecnologia, responsáveis por influenciarem diretamente a sociedade 
e o ambiente onde vivem.

Auler e Delizoicov (2006) desenvolveram o enfoque CTS por meio dos 
pressupostos teóricos educacionais de Paulo Freire, também definido como 
uma abordagem humanística freiriana.  Segundo os autores, esses pressupostos 
estão fortemente enraizados na América Latina e no Continente Africano, para 
além de uma abordagem baseada em habilidades e competências.

A visão Freiriana do enfoque CTS nasce no contexto educacional 
brasileiro, tendo como pressupostos: a problematização e o exercício de uma 
análise crítica sobre a realidade-problema, com o objetivo de transformar, social 
e politicamente, o indivíduo e a sua situação. O foco principal é uma educação 
problematizadora, de caráter reflexivo, na qual o diálogo começaria a partir da 
reflexão das contradições básicas da situação existencial. É nessa reflexão que 
o diálogo permite a educação para a prática da liberdade (SANTOS, 2007).

É importante destacar a preocupação de autores brasileiros, no 
desenvolvimento de atividades pautadas na perspectiva CTS, com a articulação 
de questões morais e éticas nas discussões que envolvem aspectos da Ciência e 
a Tecnologia. Dentre estas abordagens, podemos citar a perspectiva Freiriana 
de Auler e Delizoicov (2006), assim como a visão humanística que também 
prioriza tais aspectos, e que é desenvolvida por Santos (2007).

Com o objetivo de exemplificar como os conteúdos de CTS se integram 
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com os conteúdos tradicionais de ciências em várias propostas curriculares, 
Aikenhead (1994) estabeleceu oito categorias para os diferentes currículos de 
CTS, comparando assim, essas categorias com os currículos tradicionais e que 
podem ser observadas no Quadro 1: 

Quadro 1 - Categorias de Ensino em CTS

Fonte: AIKENHEAD, 1994 apud MORTIMER e SANTOS (2000, p.16).

Segundo Mortimer e Santos (2000), as categorias 3 e 6 são as que 

Categoria Descrição
1. Conteúdo de CTS 
como elemento de 
motivação.

Ensino tradicional de ciências acrescido da menção ao conteúdo 
de CTS com a função de tornar as aulas mais interessantes.

2. Incorporação 
eventual do conteúdo 
de CTS ao conteúdo 
programático.

Estudo tradicional de ciências acrescido de pequenos estudos 
de conteúdo CTS incorporados como apêndices aos tópicos de 
ciências O conteúdo de CTS não é resultado do uso de temas 
unificadores.

3. Incorporação 
sistemática do 
conteúdo CTS 
ao conteúdo 
programático.

Ensino tradicional de ciências acrescido de uma série de 
pequenos estudos do conteúdo de CTS integrado aos tópicos de 
ciências, com a função de explorar sistematicamente o estudo de 
CTS. Esses conteúdos formam temas unificadores.

4. Disciplina 
Científica
(Química, Física e 
Biologia) por meio de 
conteúdo de CTS.

Os temas CTS são organizados para sistematizar os conteúdos de 
ciências e suas sequências, mas a seleção do conteúdo científico 
ainda é feita a partir de uma disciplina. As listas dos tópicos 
científicos puros são muito semelhantes àquela da categoria 3, 
embora a sequência possa ser bem diferente.

5. Ciências por meio 
do conteúdo de CTS.

O CTS organiza o conteúdo e sua sequência. O tema de ciências 
é multidisciplinar, sendo ditado pelo conteúdo de CTS. A lista 
de tópicos científicos puros assemelha-se à listagem de tópicos 
importantes, a partir de uma variedade de cursos de ensino. O 
conteúdo relevante de ciências enriquece a aprendizagem.

6. Ciências com con-
teúdo de CTS.

O tema CTS é o foco do ensino. O conteúdo relevante de ciências 
enriquece a aprendizagem.

7. Incorporação das 
ciências ao conteúdo 
de CTS.

O conteúdo CTS é o foco do currículo. O tema relevante de 
ciências é mencionado, mas não é ensinado sistematicamente. 
Pode ser dada ênfase aos princípios gerais da ciência.

8. Conteúdo de CTS.
Estudo de uma questão tecnológica ou social importante. O 
conteúdo de ciências é mencionado somente para indicar uma 
vinculação com as ciências.
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representam uma visão de ensino CTS que mais aparecem na literatura. A 
categoria 1 talvez nem pudesse ser considerada como CTS; já a categoria 8 
refere-se a cursos radicais de CTS, em que os conteúdos de ciências quase não 
são abordados.

Podemos observar que até a categoria 4, o objetivo é um Ensino de 
Ciências mais conceitual e, a partir da categoria 5, existe uma preocupação 
na compreensão de aspectos que relacionem as questões entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade.  

Nas categorias 6 e 7, as questões sociais estruturam as abordagens dos 
conteúdos científicos num determinado currículo. Esta é uma abordagem 
radical de CTS, quando comparada ao ensino tradicional, cujo foco está 
relacionado ao conteúdo científico. 

Reis e Galvão (2008) abordam o aspecto das controvérsias 
sociocientíficas. Tal abordagem, no trabalho em questão, está relacionado com 
a compreensão da natureza da ciência e da sua relação com a sociedade e a 
cultura. Podemos perceber que o referencial CTS é fortemente citado pelos 
autores, sendo utilizado, também, como referencial teórico-metodológico 
conforme podemos observar também no conjunto de trabalhos apresentados. 

A relação entre a Universidade e a Escola Básica 

Partimos da premissa de que a relação entre Universidade e Escola tem 
um papel fundamental no desenvolvimento de pesquisas e no processo de 
formação do pesquisador e do professor do Ensino Básico. Para isso, é preciso 
que esse processo seja dialógico, sem hierarquias predefinidas. É importante 
ressaltar que há diferentes atores, de distintos espaços, e que cada um deles é 
fundamental para o processo de formação do grupo participante.

Em pesquisas realizadas no contexto da relação entre a Universidade 
e a Escola, nomeadas como colaborativas, Pimenta (2005) aponta que tais 
investigações têm por objetivo analisar as mudanças nas práticas e nas 
teorizações pedagógicas da equipe escolar (professores e coordenadores), 
em processo de intervenção pedagógica que enfatiza a construção coletiva 
de saberes no local de trabalho. Tal aspecto se aproxima do que realizamos 
no presente estudo, principalmente na construção coletiva de saberes e sua 
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contribuição nas distintas práticas (acadêmicas e escolares).
Tentamos refletir sobre como todo esse processo pode contribuir para 

melhor entender aspectos teóricos na construção do ensino-aprendizagem. 
Esse momento se constitui em um espaço fértil de inflexões da própria prática 
docente e da pesquisa também. 

Os professores desempenham um importante papel na produção e 
estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma forma 
situada, na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento científico e 
a sua aquisição pelo aluno, refletem na e sobre a interação entre a pessoa do 
professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a sociedade em geral. 
Desta forma, têm um papel ativo na educação e não um papel meramente 
técnico que se reduza à execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias 
exteriores à sua própria comunidade profissional (ALARCÃO, 2005, p. 176).

Pensamos que esse processo vai além da pesquisa acadêmica: nos faz 
repensar e refletir sobre nossas próprias práticas, de uma forma não impositiva, 
priorizando os aspectos dialógicos na construção do conhecimento.

Tais iniciativas propostas nos ajudam a desconstruir a ideia de que a 
pesquisa realizada na Universidade não chega ao campo escolar – sendo a 
escola um espaço de experimentação ou de aplicação de propostas herméticas 
desenvolvidas no campo acadêmico. Busca-se contribuir no processo de 
reflexão do professor da educação básica e, indo além, oferecendo-lhe um 
protagonismo: 

Os professores da escola básica são capazes de refletir sobre suas práticas, 
formular questões sobre o cotidiano de suas salas de aula e buscar respostas a 
esses desafios, sistematizando experiências e produzindo saberes. No entanto, 
não se trata apenas de dar esse status de pesquisador aos professores da escola 
básica: é importante reconhecê-los também como pesquisadores, inserindo-
os em eventos científicos nos quais possam realizar palestras, participar de 
mesas-redondas e socializar seus trabalhos (NACARATO, 2016, p. 702).

Na relação entre a Universidade e a Escola, reconhecer o professor como 
pesquisador no processo de formação constitui-se um aspecto fundamental, e 
isso inclui inseri-lo na prática da pesquisa, como afirma Nacarato (2016). 

Gatti e Barreto (2009) enfatizam a participação limitada, ou até mesmo 
ausente, nas propostas de políticas de formação docente, no sentido de ser uma 
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categoria profissional relevante para a construção de tais políticas. É preciso 
escutar a escola e seus atores, suas demandas. As políticas de formação 
docente devem surgir de acordo com as demandas escolares, respeitando 
suas especificidades. 

Dar voz à escola e suas demandas de formação constitui-se o ponto 
fundamental, principalmente, por sua efetiva participação e apropriação 
nos princípios propostos da formação continuada. Devemos desconstruir a 
ideia de que a escola e seus professores são meros executores de propostas 
externas.

A perspectiva CTS e a relação Universidade-Escola no ENECIÊNCIAS 
2020

A experiência de mediar uma das salas do ENECIÊNCIAS nos fez 
perceber a importância que a relação entre a Universidade e a Escola Básica 
no processo de construção de novos significados para o Ensino de Ciências. 

Tal relação pode ser percebida ao ser observado o processo de 
planejamento e desenvolvimento das ações no espaço escolar. A mobilização 
de diferentes atores sociais, tanto da escola quanto da universidade, foi 
efetiva na maioria dos trabalhos desenvolvidos. Transitar por esses diferentes 
espaços e contextos nos faz também perceber as diferentes realidades que 
estão postas no contexto educacional.  

Os trabalhos desta sala tinham como principal abordagem o 
desenvolvimento de propostas didáticas embasadas na perspectiva CTS e 
no desenvolvimento de questões sociocientíficas no contexto do Ensino de 
Ciências, conforme podemos observar no quadro abaixo:

 
Quadro 2 - Trabalhos apresentados no VI Encontro Nacional de Ensino de 

Ciências da Saúde e do Ambiente – Sala C: Ensino/Aprendizagem

Título Autores(as)
O enfoque CTS enquanto fundamento para o ensino de ciência 
no ambiente do Atendimento educacional especializado

MELLO, A.R.G.R.; 
MESSEDER, J.C. 

A abordagem CTS e a perspectiva Freireana VICTORINO, M.
C.M.; LATINI R.M. 
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A diversidade de temáticas, a partir de abordagens baseadas 
teoricamente na perspectiva CTS aponta a riqueza da perspectiva CTS no 
processo de desenvolvimento de propostas no contexto do Ensino de Ciências. 
Priorizar estratégias didáticas tendo como foco um olhar para a diferença e a 
diversidade também foi uma tônica nos trabalhos apresentados, tendo como 
objetivo buscar condições que favoreçam o respeito, a escolha individual e o 
exercício da cidadania.

Pensando nas articulações teóricas que possibilitem tais condições é 
preciso pensar como de fato podemos trabalhar de maneira efetiva em sala 
de aula. Um caminho possível seria a escolha de temáticas que possam levar 
em consideração a realidade concreta dos estudantes e problemas da vida 
cotidiana em sua totalidade. 

Pensar em todos os níveis de ensino é extremamente necessário. 
A seleção de conteúdos pautados em temáticas que tenham por interesse 
oportunizar a crítica e reflexão sobre questões éticas, morais e políticas devem 
atravessar todos os níveis de ensino e isso inclui a educação básica (ensino 
fundamental, médio e EJA), ensino superior e a pós graduação. Os trabalhos 
apresentados nesta sala possibilitam observar e emergência dessa discussão. 

Destaco aqui também um ponto que pode nos ajudar a entender como 
de fato podemos implementar tais propostas no contexto escolar. Priorizar 
a relação entre a universidade e a escola pode ser um caminho para essas 

Estratégias para promoção de alfabetização científica segundo 
artigos do encontro nacional de pesquisa em educação em ciên-
cias

NOGUEIRA, V.S.; 
GALIETA, T. DOR-
VILLÉ, L.F.M. 

Aula de campo no sambaqui do rio salinas: atividades investiga-
tivas para a alfabetização científica

CÉSAR, D. M. 

Desenvolvimento de jogos didáticos para o ensino de ecologia MOREIRA, T. S. G.; 
VALLIM, M. A. 

Percepções de estudantes sobre biomas, animais e vegetais: um 
estudo no 7º ano do ensino fundamental no rio de janeiro

MATHIAS, L. G.; 
LAMEGO, C. R. S.; 
SANTOS, M.C.F. 

A pedofilia em debate no ambiente escolar: estratégias de como 
abordar a temática em sala de aula

SANTOS, A.B.A.S.; 
ANTUNES, C. 

Leduca – Liga Acadêmica de educação ambiental/UERJ: ativi-
dade de EA crítica no contexto escolar

SANTIAGO, E.T. 
et al. 
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práticas sejam mais comumente difundidas. 
Precisamos destacar que a escola é espaço privilegiado para a formação 

de professores e para isso precisamos desconstruir a dicotomia entre teoria 
e prática, fortemente presente nos cursos de licenciatura. Neste sentido, se 
faz necessário fornecer condições estruturais para que todos os atores sociais 
possam participar das ações propostas. 

O letramento científico também foi uma temática destacada nos 
trabalhos apresentados. Na comunidade acadêmica tal discussão tem se tornado 
recorrente nas abordagens CTS e QSC pela potencialidade em proporcionar 
uma formação autônoma, para a tomada de decisão de maneira crítica e na 
compreensão dos processos que envolvem a C&T no mundo em que vivemos. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Sobre os trabalhos apresentados e listados no quadro 2, expressões 
que remetem a perspectiva CTS foram identificadas. Expressões como 
“cidadania”, “questionamento”, “visão crítica”, “posicionar”, presentes nos 
textos, nos faz pensar que tais aspectos também são problematizados no 
contexto de das diversas produções didáticas, e que também estão presentes 
na discussão teórica dos textos produzidos.

A ocupação de diferentes espaços, a escola na universidade e a 
universidade na escola também foram pontos de grande relevância nos 
trabalhos, assim como o desenvolvimento de propostas e a aproximação com 
o campo da pesquisa acadêmica, já que alguns trabalhos estavam vinculados a 
pós graduação em diferentes instituições de ensino superior. 

Nesse processo de articulação, Nacarato (2016) aponta a importância 
no processo de formação da participação dos professores da Educação Básica 
em práticas sociais comuns da Academia, e isso inclui eventos científicos, 
produção acadêmica, mesas de discussão e palestras. 

Destacamos aqui a relação entre a universidade e a escola e enfatizar a 
oportunidade que foi oferecida para transitar em diferentes espaços e práticas 
comumente vistas no contexto universitário, como a apresentação de um 
trabalho acadêmico com autoria em conjunto com os participantes de uma 
determinada ação pedagógica. 
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Finalizamos destacando a contribuição gerada e que vai além da formação 
docente. Aspectos relacionados a troca de experiências, ressignificação da sua 
própria prática, contribuição no processo de reflexão da nossa própria prática, 
entre outros podem ser claramente observados com a experiência vivenciada. 
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O enfoque CTS enquanto fundamento para o 
Ensino de Ciência no ambiente do atendimento 

educacional especializado
The CTS approach as a basis for teaching science in the environ-

ment of specialized educational service

Ana Rita Gonçalves Ribeiro de Mello1 e Jorge Cardoso Messeder2

RESUMO
Este artigo é parte de uma dissertação de mestrado profissional, em fase de conclusão, 
cujo objetivo é discutir o Ensino de Ciências, baseado na trilogia CTS, no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). A pesquisa, do tipo qualitativa, exploratória e 
participante, contou com a participação de sete estudantes voluntários do AEE de uma 
escola municipal situada em Mesquita/RJ. Como recorte, são trazidos os resultados 
de atividades desenvolvidas com dois educandos, tendo como base o tema Meio 
Ambiente. O objetivo das atividades foi permitir que os estudantes conhecessem 
formas de equilibrar o ambiente na busca de qualidade de vida, a partir de diferentes 
situações e estratégias pedagógicas: leitura de histórias, pinturas, diálogos, jogos 
educativos e produção de materiais. Os resultados indicaram que os fenômenos 
observados ao longo do processo permearam a realidade dos sujeitos, que puderam 
se apropriar do conhecimento científico, com aquisição de comportamentos e atitudes 
para respostas e tomadas de decisões.
Palavras-chave: Educação Especial; Educação Inclusiva; Ensino de Ciências; Ensino 
CTS; Atendimento Educacional Especializado.

ABSTRACT
This article is part of a professional master's thesis, in the conclusion phase, whose 
objective is to discuss Science Teaching, based on the CTS trilogy, in Specialized 
Educational Service (AEE). The research, of the qualitative, exploratory and 
participatory type, counted on the participation of seven volunteer students from the 
AEE of a municipal school located in Mesquita/RJ. As a cut, the results of activities 
developed with two students are brought, based on the theme Environment. The purpose 
of the activities was to allow students to find ways to balance the environment in the 
search for quality of life, from different situations and pedagogical strategies: reading 

1 Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)/Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 
(PROPEC), anademello@outlook.com.br 
2 Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)/Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 
(PROPEC), jorge.messeder@ifrj.edu.br 
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stories, paintings, dialogues, educational games and the production of materials. The 
results indicated that the phenomena observed throughout the process permeated the 
reality of the subjects, who were able to appropriate scientific knowledge, with the 
acquisition of behaviors and attitudes for responses and decision making.
Keywords: Special education; Inclusive education; Science Teaching; Teaching CTS; 
Specialized Educational Service.

INTRODUÇÃO

Desde a implantação da Política Nacional da Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, em 2008, a Educação Especial busca 
superar as visões médica e de integração, com o papel da escola de mediar 
a prática pedagógica objetivando o acesso, a permanência e a escolarização 
dos alunos com necessidades educacionais especiais, visando à superação das 
atitudes preconceituosas e segregacionistas.

Dessa forma, dentre os fundamentos desse documento está a ênfase à 
necessidade de se alcançar uma educação para todos, centrada no respeito e 
na valorização das diferenças por meio de uma visão integrada do ser humano 
e, portanto, abrangendo os fatores biológicos, psicológicos, denominada de 
visão biopsicossocial.

Com isso, estratégias curriculares devem ser propostas no sentido de 
que sejam realizadas as adequações necessárias, em termos de objetivos, 
conteúdos, metodologias, atividades, materiais, recursos, avaliação etc., para 
que esse público possa, de fato, se apropriar de conteúdos sistematizados e se 
tornar um agente ativo do regime da democracia.

Diante dessa condição, cabe apontar que CTS é um meio na educação 
que pode oferecer possibilidades para a formação dos indivíduos para o 
exercício da cidadania democrática, no sentido de o aluno ter condições de 
conhecer sobre questões sociais, econômicas e culturais, bem como, sobre os 
caminhos da ciência e da tecnologia do mundo contemporâneo de maneira 
interdisciplinar, como: sustentabilidade, consumismo, hábitos alimentares, 
recursos naturais, destino do lixo, processo de reciclagem, o homem e o 
consumismo, dentre outros.

Assim, o enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) foi 
escolhido para se trabalhar o Ensino de Ciências no ambiente da Sala de 
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Recursos Multifuncionais, no Atendimento Educacional Especializado, em 
complemento ao letramento de matemática e português.

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

A inclusão, voltada à área educacional, vive um momento de 
ressignificação e superação, onde passou de um método frágil, que foi o modelo 
médico/assistencialista, pautado nos aspectos biológicos da deficiência, 
passando pelo modelo integracionista, em que o aluno integrado é que tem que 
se adaptar, e nos dias atuais a proposta é da educação inclusiva, objetivando a 
aquisição de conhecimentos e experiências de ações pedagógicas que ofereçam 
ao aluno possibilidades de desenvolvimento da autonomia, denominado, por 
Glat, de modelo psicossocial de autogestão, em que professores e demais 
profissionais têm um desafio muito grande, uma vez que buscam por um 
campo de saber e atuação, com a utilização de métodos, técnicas, recursos 
pedagógicos e demais materiais didáticos (ibid., 2018).

Correia e Baptista (2019) colocam que a Educação Especial conseguiu 
avanços significativos no processo de escolarização dos alunos desde a 
implementação da política nacional, em 2008. No entanto, investir nos pontos 
fortes e potenciais de desenvolvimento desses alunos ainda representam 
desafios à equipe escolar, uma vez que a história dessas pessoas os rotulam 
como incapazes de frequentar ambientes regulares e classes comuns.

Seguindo a proposta inclusiva, alguns serviços estão disponíveis para 
dar suporte à concretização do processo de inclusão no espaço escolar, como 
o Atendimento Educacional Especializado (AEE), o serviço pedagógico que 
complementa ou suplementa a formação do aluno com vistas à autonomia 
e independência na escola e fora dela e ofertado nas Salas de Recursos 
Multifuncionais (SRM)3. Esse espaço conta com um professor especialista 
com conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 
específicos da Educação Especial (BRASIL, 2010).

3 Cumprem o propósito da organização de espaços, na própria escola comum, dotados de equi-
pamentos, recursos de acessibilidade e materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da 
escolarização, eliminando barreiras que impedem a plena participação dos estudantes público 
alvo da Educação Especial, com autonomia e independência, no ambiente educacional e social 
(BRASIL, 2010, p.6).
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O ENSINO CTS NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Pensando a tecnologia e a ciência como áreas que têm ligação direta 
com o desenvolvimento do homem em sociedade, implica entender que 
todo cidadão tem o direito de conhecer o mundo moderno no que se refere 
às questões políticas, sociais e culturais, a fim de intervir de forma crítica e 
democrática no seu ambiente de convivência, na sociedade.

De acordo com Benite e Vilela-Ribeiro (2015), o Ensino de Ciências 
deve permitir que o cidadão seja protagonista do mundo que em vive, 
independente se o sujeito apresenta necessidades especiais ou não, porque faz 
parte da condição cidadã exercer participação efetiva em seu ambiente social.

Educar para a cidadania, implica no questionamento à ordem da 
sociedade capitalista, em que valores econômicos sobrepõem aos demais 
valores; valores esses ligados às necessidades humanas por estarem “vinculados 
aos interesses coletivos, como os de solidariedade, de fraternidade, de 
consciência do compromisso social, de reciprocidade, de respeito ao próximo 
e de generosidade” (SANTOS; MORTIMER, 2000, p.114).

Considerando a disponibilidade de trabalhos acadêmicos relacionados 
ao Ensino de Ciências, voltados ao ensino CTS e à educação CTS inclusiva, 
o número de estudos da ainda é baixo, porém pesquisas desenvolvidas na área 
mostram as implicações positivas frente ao letramento científico, conforme 
a pesquisa de Vier (2016), que apontou que a utilização do enfoque CTS, de 
forma contextualizada e interdisciplinar, tem possibilidade de contribuir com 
a proposta de inclusão educacional, uma vez que apresenta características 
essenciais que possibilitam a adoção de métodos e estratégias diversificadas 
que atendam às necessidades educacionais especiais dos alunos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A instituição de desenvolvimento da pesquisa foi uma escola pública 
do município de Mesquita/RJ, a Escola Municipal Irena Sendler, que atende a 
etapa do ensino fundamental, com turmas do primeiro ao nono ano.

O estudo desenvolvido foi do tipo qualitativo, com finalidade 
exploratória e participante, onde procurou estabelecer a possibilidade de se 
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trabalhar o Ensino de Ciências sob o enfoque CTS, no AEE, no ambiente da 
SRM, por meio de práticas pedagógicas envolvendo jogos, literatura infantil, 
vídeos, atividades com material reciclado e demais atividades. Cabe apontar 
que nesse tipo de pesquisa, o pesquisador assume sua posição se colocando a 
serviço e agindo conforme sua pretensão perante o grupo pesquisado (DEMO, 
1982).

A coleta de dados se constituiu dos relatos dos alunos ao longo da 
pesquisa, com base nas intervenções, nas anotações, nos registros diários em 
caderno de bordo, fotos e vídeos capturados e juntados pela pesquisadora 
sobre as observações da interação pesquisadora-pesquisado, assim como, a 
descrição do comportamento do sujeito diante das intervenções pedagógicas.

Este artigo traz recortes das atividades desenvolvidas com dois sujeitos 
pesquisados dentro do tema Meio Ambiente, em que os conteúdos abordados 
visaram a conhecimentos científicos com aplicação à vida do cidadão, para 
que os mesmos compreendessem alguns conceitos que os capacitassem a 
transformar a realidade deles.

Os dois alunos aqui mencionados são apresentados por nomes fictícios 
e ambos com características bem próximas, compatíveis com transtorno 
funcional específico, de forma que demonstram lentidão no processo de 
raciocínio lógico e abstração e generalização do pensamento, o que resulta em 
extrema dificuldade no processo ensino e aprendizagem; ainda não autônomos 
no processo de leitura e escrita, onde precisam de apoio constante nas atividades 
que exploram e contemplam o letramento de matemática e português e, ainda, 
apresentam histórico de retenção escolar e uma condição de autoestima baixa. 
Constam de João, de 9 anos, aluno matriculado no 3º ano; e Alisson, 15 anos, 
aluno do 6º ano. Portanto, as atividades com maior êxito devem apresentar as 
características que dê significado para o aluno, com relação à realidade dele.

Para este texto são trazidas duas etapas metodológicas: um primeiro 
momento, no qual foram usadas estratégias didáticas com propostas de ensino 
e aprendizagem de Ciências a alunos do AEE, com base na modalidade de 
CTS, no ambiente SRM; e um segundo momento, no qual foi analisado como 
as propostas didáticas possibilitaram a tomada de decisão dos alunos frente às 
situações sociais, a partir de intervenções pedagógicas.
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AS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS

Com o aluno João, do 3º ano, dentre os assuntos abordados, em um dos 
encontros, foi desenvolvido o conteúdo sobre o destino do lixo, com a seguinte 
problematização: “Para onde vai seu lixo?”. Os objetivos a serem alcançados 
visaram do conhecimento da rota do lixo à identificação dos diferentes tipos 
de materiais reciclados.

Nesse sentido, usou-se uma imagem ilustrativa das fases de descarte do 
lixo urbano, a fim de mostrar o processo de reciclagem, as cooperativas, os 
diversos tipos de lixo e todo processo de separação, limpeza e destino correto, 
de acordo com cada tipo, e também apresentar as duas categorias do lixo: 
o lixo seco composto por plástico, papel, metal, vidro, e o lixo úmido, que 
compreende os alimentos, restos de frutas e folhas.

Assim sendo, a partir do processo de contextualização e conceituação 
do conteúdo, houve as seguintes reflexões: “O lixo é uma coisa boa ou ruim? 
O que você faz para manter o meio ambiente agradável? Qual a importância 
de manter o meio ambiente limpo? Para onde vai o lixo da sua cidade? O que 
é Aterro Sanitário?”.

Como forma de avaliar a apropriação do conteúdo, a partir do 
entendimento do aluno, foi proposta uma atividade de releitura das fases de 
descarte do lixo por meio de desenhos (importante ratificar que o aluno ainda 
não é autônomo no processo de leitura oral e escrita). Com isso, o aluno criou 
seis slides ilustrativos e também produziu uma televisão de material reciclado 
para servir de divulgação dos slides criados a partir da releitura da “Rota do 
lixo”.

Com o aluno Alisson do 6º ano, dentre os assuntos abordados na 
pesquisa, aqui está destacado as transformações físicas e geográficas ocorridas 
no ambiente, em consequência das atividades do homem no seu habitat. 
Dessa forma, a problematização adotada foi: “Por que o homem modifica a 
natureza?”.

Tomando como base os objetivos pretendidos, a proposta foi no 
sentido de compreender o processo de mudança do espaço natural, a partir da 
comparação entre fotos antigas e recentes do entorno da escola, cuja estratégia 
metodológica adotada constou da observação de fotos antigas, disponibilizadas 
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pela Seção de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mesquita, e 
fotos atuais, adquiridas por meios próprios com a captura de imagens de locais 
e paisagens quando em passeio por esse mesmo entorno.

Dessa forma, cabe assinalar as reflexões, enquanto recursos, para 
a contextualização do assunto:“Qual o resultado das ações humanas no 
meio ambiente? Por que você acha que se modificou tanto? Quem são os 
responsáveis pelas mudanças? Quais as coisas boas vindas com as mudanças? 
Quais as coisas ruins?”.

Assim sendo, para o desenvolvimento do enfoque CTS, há o respeito à 
ordem psicológica da aprendizagem conceitual, seleção e ordenação dos temas 
sociocientíficos, que são feitos considerando-se o grau de complexidade dos 
conteúdos científicos vinculados aos temas de acordo com o desenvolvimento 
cognitivo do aluno (MUNDIM; SANTOS, 2012).

Dessa forma, na ação pedagógica, o aluno recebeu uma situação-
problema do seu cotidiano para ser resolvida, o que fez com que ele recorresse, 
inicialmente, ao conhecimento que já trazia consigo e, à medida que recebeu 
informações as articulou à sua vivência, onde pôde realizar observações, 
comparações, criar hipótese, e então, modificar seus conceitos.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Tomando como base documentos normativos do Ministério da 
Educação para as etapas da educação básica dentro da área de Ciências da 
Natureza, por exemplo, os Parâmetros Curriculares (PCN), de 1997, e a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), ficam claros os objetivos das Ciências 
da Natureza dentro do ciclo escolar, que, dadas algumas especificidades de 
cada uma, é de levar o sujeito a compreender, interpretar o mundo e agir sobre 
ele para transformá-lo, por meio do acesso ao conhecimento científico natural, 
social e tecnológico (BRASIL, 2017).

Diante do exposto, há de se fazer considerações importantes e pertinentes 
à modalidade da Educação Especial no que se refere às especificidades e 
nuances, visto existir aspectos e níveis diferentes para cada indivíduo voltados 
à sua condição especial.

Assim sendo, são apresentados alguns diálogos no contexto da 
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pesquisa, onde mostra o processo de envolvimento dos alunos na apreensão 
do conhecimento em Ensino de Ciências, como ilustra os recortes da fala do 
aluno João sobre o destino do lixo na atividade de releitura da “Rota do lixo”, 
uma das estratégias propostas:

João: O lixo que a gente faz vai para o aterro sanitário, 
vai para as fábricas, e também, outra parte, vai para a 
terra para virar adubo.
João: O papel encontrado no lixo foi levado pelo 
caminhão para a fábrica de reciclagem de papel.
João: Que limpe o lixo.
João: Porque senão todos morrem.

As falas do aluno demonstram o entendimento dele sobre o processo 
de destino do lixo, com possibilidade de reciclagem e os riscos advindos pelo 
descarte impróprio, com a decisão do aluno de cuidar e zelar pela limpeza do 
entorno dele, como: colocação do lixo doméstico em local onde passa a coleta 
urbana.

A apropriação do conhecimento do aluno Alisson sobre o conteúdo 
explorado aconteceu à medida que o aluno percebeu as consequências das 
atividades humanas no ambiente, onde alguns acontecimentos viram fatos 
históricos, alguns lugares se modificam muito, outros um pouco menos, 
enquanto outros se mantêm preservados, conforme estratos dos diálogos, 
abaixo demonstrados, onde a letra “P” se refere à fala da pesquisadora.

P: Por que está assim? Quem você acha que modificou?
Alisson: Os homens. Porque veio as pessoas morar pra 
cá. Tinha que construir casas.
P: Com o desenvolvimento do local, fale das coisas boas, 
em sua opinião. 
Alisson: Rua de concreto [o aluno faz referência às ruas 
asfaltadas], lojas, escola.
P: Agora fale das coisas que prejudicam o local.
Alisson: Falta de cavalo, de mata.
Alisson: Eu queria que continuasse assim.
Alisson: Tinha fazenda, tinha cavalo, tinha mata.

Com base no exposto, o desdobramento da proposta da pesquisa com os 
alunos João e Alisson, contemplou uma abordagem educacional bem próxima 
à educação progressista proposta por Paulo Freire, cuja centralidade residem 
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na problematização e na dialogicidade, à medida que apresentaram três pontos 
de convergência, de acordo com Nascimento e von Lisingen (2006):

i. abordagem temática e a seleção de conteúdos e materiais 
didáticos;
ii. a perspectiva interdisciplinar do trabalho pedagógico e a 
formação de professores;
iii. o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem e 
na formação para o exercício da cidadania (ibid., 2006, p.97).

Dentro do tema meio ambiente, nos blocos de atividades, houve o debate 
de questões sociais, valores morais e éticos oriundos do desenvolvimento 
científico e tecnológico, onde, por meio da problematização, o sujeito foi 
levado a se deparar com uma questão de vida diária e, a partir disso, por meio 
de investigação, passou a conhecer “aquilo” que lhe era desconhecido, com o 
estímulo de se modificar e modificar seu contexto social.

O foco desenvolvido a partir do tema meio ambiente foi o 
reconhecimento do homem como parte integrante desse meio, com 
implicações e impactos das ações humanas na natureza; natureza essa que 
possui elementos essenciais à manutenção de vida na Terra e, como este 
planeta tem sido sequelado pelas mazelas provenientes da poluição, do lixo e 
do desmatamento.

As atividades foram planejadas em consonância com os interesses 
dos alunos, no sentido de eles apresentarem empatia e prazer em realizar e 
ou desenvolver. Nesse sentido, houve a promoção de diferentes formas de 
materialização do conhecimento: leitura de livros de histórias, pintura, 
diálogos, jogos educativos, produção de materiais e, com isso, os fenômenos 
observados ao longo do processo permearam a realidade do aluno à medida que 
propôs estimular várias funções, como: raciocínio lógico, atenção, linguagem, 
entre outras, a fim de proporcionar o aprendizado do aluno, aproximando-o 
de conceitos que, depois de vivenciados e experimentados possibilitaram a 
visualização desse conhecimento em situações do dia a dia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos resultados alcançados por meio das narrativas e dos 
diálogos estabelecidos, os sujeitos demonstraram compreensão sobre as 
relações da ciência e da tecnologia na sociedade, de forma que puderam 
pensar nas consequências positivas e negativas de cada uma, aprendizado 
que ficou evidente em reflexões acerca dos impactos nas áreas da saúde, da 
economia, da educação, do trabalho, como o desemprego, as desigualdades 
sociais e econômicas, a degradação do meio ambiente, dentre outros temas 
sociocientíficos. Outro fato a ser registrado é o estado de satisfação desses 
sujeitos quando se davam conta de seu avanço e protagonismo diante da 
situação de ensino e aprendizagem, envolvendo seus conhecimentos e 
práticas, para a tomada de decisão.

Nesse caso, o desafio foi encontrar subsídios para estruturar um plano 
educacional para cada sujeito nas diferentes situações sob suas condições 
de desenvolvimento, e de acordo com os pressupostos do ensino CTS, em 
que a interação e o diálogo tiveram notoriedade, à medida que ao longo 
das participações dos sujeitos, foram lhes dados vez e voz, com cautela e 
respeito nas formas de registrar as observações, as opiniões e pontos de vista 
deles, estabelecendo a interlocução na busca da construção do pensamento, 
da exposição das ideias e, consequentemente, na transformação daquela 
condição inicial.

Com isso, o estudo apontou que é possível desenvolver atividades 
que estabeleçam vínculo do aluno com essa área do conhecimento, aliado 
ao propósito dos objetivos do AEE, de modo que as estratégias didáticas 
desenvolvidas procuraram ter o olhar para a diferença, para a diversidade, 
com suporte à superação de limite e respeito à escolha individual.

Enfim, ao longo do trabalho houve o esforço de se ter uma visão 
ampliada que viesse contribuir com condições mais favoráveis para que o 
aluno exerça a cidadania dele.
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A abordagem CTS e a perspectiva freireana
The STS approach and the freire´s perspective

Márcia Cristina Soares de Moura Victorino1 e Rose Mary Latini2

RESUMO
Neste artigo temos por objetivo tecer reflexões teóricas a respeito da aproximação da 
abordagem CTS e da perspectiva freireana. De cunho qualitativo, buscamos apoio 
em autores que discutem a abordagem CTS no Ensino de Ciências e também em 
algumas das obras de Freire para compreendermos as possibilidades de aproximação. 
A partir dos pressupostos que norteiam ambas as visões de educação, buscamos 
compreender as que diferencia, mas principalmente as que aproxima o ensino CTS e a 
pedagogia freireana para então, traçar estratégias que contribuam para tornar o Ensino 
de Ciências significativo e capaz de promover as reflexões e críticas necessárias ao 
modelo técnico-científico de ensino praticado.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ciência-Tecnologia-Sociedade; Paulo Freire.

ABSTRATC
The aim of this paper is to do theorical reflections on the approximation of the STS 
approach and the Freire's perspective. This is a qualitative research and we search 
support from authors who discuss the STS approach in science education and also in 
some of Freire's works to understand the possibilities of approximation. Based on the 
assumptions that guide the two views of education, we seek to understand those that 
differentiate, but mainly what brings together STS teaching and Freire's pedagogy, 
outlining strategies that contribute to making science teaching meaningful and capable 
of promoting reflections and necessary criticisms of education. the technical-scientific 
model of teaching practiced.
Keywords: Science Teaching; Science-Technology-Society; Paulo Freire.

INTRODUÇÃO

Entendendo como um caminho possível e viável, em oposição ao 
Ensino de Ciências tradicionalmente praticado no Brasil, os pressupostos teóricos 
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Ensino de Ciências da Natureza/UFF marciacsmvictorino@gmail.com 
2 Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza e Departamento de Físico-
-Química/UFF rose.latini@gmail.com
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do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) nos ajudam a pensar 
em um currículo que estabeleça vínculos entre conteúdos programáticos e 
problemas éticos, culturais, ideológicos, sociais, econômicos e ambientais, 
que envolvem temas relacionados à Ciência e Tecnologia (C&T), de modo a 
favorecer que os sujeitos envolvidos no processo ensino aprendizagem sejam 
capazes de fazer suas próprias reflexões a respeito de C&T e Sociedade.

Esse movimento repercutiu na educação científica e fez surgir o ensino 
CTS, que tem como um de seus objetivos desmistificar a ideia de neutralidade 
e salvacionismo da Ciência à medida que nessa vertente de ensino pretende-se 
discutir e problematizar as influências e interesses externos que direcionam as 
pesquisas científicas, bem como os avanços tecnológicos (SANTOS; AULER, 
2011; SANTOS; MORTIMER, 2002).

Para Chassot (2008) é necessário romper com essa ideia de neutralidade 
também nos cursos de Ciências. Para ele, nosso objetivo em ensinar Ciências 
deve ser a promoção da alfabetização científica a partir de um “conjunto de 
conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres uma leitura do mundo 
em que vivem” (CHASSOT, 2018, p. 84).

Nesse contexto, muitas formas de pensar e estruturar um currículo num 
enfoque CTS foram propostas. Para Roberts (1991), o currículo de Ciências 
deve ter um contexto social, ou seja, que atenda problemas sociais relacionados 
à C&T. Bybee (1987) prioriza habilidades e conhecimentos científicos e 
tecnológicos num contexto social, a investigação e tomada de decisão, além 
do trabalho com projetos de CTS na escola. Já Hofstein, Aikenhead e Riquarts 
(1988), caracterizam um currículo CTS como aquele que parte do cotidiano 
e contexto social do aluno para integrar os conhecimentos científicos e 
tecnológicos. Delizoicov (2011) defende um currículo de Ciências que trabalhe 
os conteúdos científicos através de uma abordagem temática levando em 
consideração os conceitos prévios dos alunos e buscando superá-los. Santos 
e Auler (2011), também concordam que o currículo CTS seja introduzido 
a partir de temas e acreditam que os conteúdos programáticos devem estar 
subordinados a esses temas.

Paralelamente ao ensino CTS, os estudos de Freire publicados em 
Pedagogia do Oprimido (1987) mostram que no sujeito em formação a tomada 
de consciência não se dá a partir de uma perspectiva “bancária”, na forma de 
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depósito de conhecimentos, mas, isso sim, contribui para a perpetuação da 
consciência ingênua dos sujeitos envolvidos no processo ensino aprendizagem.

Neste contexto, sendo a primeira autora desse trabalho, docente do 
Ensino Fundamental II (EF II), nos debruçamos em reflexões sobre o currículo 
de Ciências já existente para o nono ano; no que está em fase de construção 
no Município de Niterói a partir das diretrizes estabelecidas na Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017); para pensar em um currículo 
vivido3 tendo como base as ideias do movimento CTS e de Freire.

Entretanto, pensando numa educação científica e tecnológica, para 
além dos muros da escola, comprometida com a libertação e formação cidadã, 
nos vem à questão: como promover um Ensino de Ciências baseado na 
aproximação da abordagem CTS com a perspectiva freireana? Assim, temos 
por objetivo tecer reflexões teóricas a respeito dessa aproximação.

Esse artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado, em andamento, que 
tem por objetivo analisar uma prática de Ensino de Ciências com enfoque 
CTS e com abordagem freireana.

Neste estudo de cunho qualitativo buscamos apoio em autores que 
discutem a abordagem CTS no Ensino de Ciências, tais como Delizoicov 
(2008), Santos e Mortimer (2002), Santos e Auler (2011), dentre outros. 
Também foram realizados estudos em algumas das obras de Freire para 
compreendermos as possibilidades de aproximação. Assim foram escolhidos 
os livros que, para nós, permitiram maiores reflexões a respeito da prática 
docente. São eles: A Pedagogia do Oprimido (Freire, 1987), A Pedagogia 
da Autonomia: saberes necessários à prática educativa (Freire, 1996), 
Conscientização: teoria e prática da libertação (Freire, 1979); A Importância 
do Ato de Ler: três artigos que se completam (Freire, 1989) e Extensão ou 
Comunicação? (Freire, 1983). Na perspectiva da educação brasileira, esses 
exemplares foram escolhidos por nos permitirem uma maior compreensão da 
importância do aprendizado escolar, para a formação da consciência crítica e 
formação cidadã.

Assim, buscando compreender o Ensino de Ciências na perspectiva 
CTS e quais relações podem ser estabelecidas com os pressupostos de ensino 

3 Entende-se por currículo vivido aquele produzido nos processos do cotidiano escolar, por 
sujeitos culturalmente plurais. (MACEDO, 2006).
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na visão de Freire, nos aproximamos desses referenciais, que são apresentados 
nos próximos itens.

O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENFOQUE CTS

A Ciência, ainda e por muitas pessoas, é concebida numa visão ingênua 
e inquestionável de pureza e neutralidade e a Tecnologia como sendo infalível 
e responsável por tornar mais prática e descomplicada a vida das pessoas. 
Entretanto, percebemos que mesmo com todo o avanço científico e as 
inovações tecnológicas, isso deixa lacunas, não se convertendo em bem-estar 
social para a maioria das pessoas, especialmente para aquelas que compõem 
as camadas mais pobres da sociedade e levanta muitas dúvidas em relação ao 
custo-benefício da C&T.

Assim, a urgência de discutir as escolhas sobre a natureza política, 
ideológica e econômica e as consequências sociais e ambientais relacionadas à 
C&T fizeram surgir o movimento CTS, com o objetivo de desmistificar a ideia 
de neutralidade e salvacionismo da Ciência, à medida que nessa vertente de 
ensino pretende-se discutir e problematizar as influências e interesses externos 
que direcionam as pesquisas científicas, bem como os avanços tecnológicos.

O enfoque CTS nos mostra um caminho possível para tornar o Ensino 
de Ciências mais significativo e capaz de desenvolver a habilidade de ter 
um olhar crítico sobre as “novidades” científicas e tecnológicas que nos são 
apresentadas á todo momento.

Muitos autores criaram sistemas de classificação dos currículos CTS, 
dentre eles destacamos Aikenhead (1994), Luján López (1994) e Auler e 
Delizoicov (2001) e esses sistemas são utilizados por muitos outros estudiosos 
desse movimento de ensino, como Santos (2011). Aikenhead (1994) classifica 
os currículos CTS em oito categorias, onde na primeira categoria a relação 
CTS é apenas motivacional e na última o caráter social se sobrepõe ao 
conteúdo científico, havendo uma gradação crescente à inter-relação CTS. 
Na classificação proposta por López (1994) aparecem três categorias, sendo 
a primeira vista como um enxerto CTS nos conteúdos, na segunda a C&T 
são abordadas por meio CTS e na terceira os temas CTS estão em maior 
evidência que os conteúdos. Auler e Delizoicov (2001) apresentam as visões 
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reducionista ou ampliada do currículo com enfoque CTS.
De toda forma, entre os objetivos da educação CTS estão: o de promover 

a alfabetização científica e tecnológica cidadã para tomada de decisão; 
desenvolver a capacidade intelectual para solução de problemas e a apreensão 
da linguagem científica; o desenvolvimento de valores e compromisso com o 
coletivo e bem estar social.

Assim sendo, os currículos de Ensino de Ciências com ênfase em CTS 
têm como objetivo central preparar os alunos para o exercício da cidadania e 
caracterizam-se por uma abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto 
social.

Santos e Auler (2011) argumentam que,

dessa forma, o movimento CTS no Ensino de Ciências 
contribui para a inserção de temas sociocientíficos, como 
engajamento em ações sociais responsáveis, questões 
controversas de natureza ética e problemas ambientais 
contemporâneos. (p. 23)

Alguns autores vão apresentar possibilidades de temas sociocientíficos 
para serem incluídos em um currículo com abordagem CTS. Ramsey (1993) 
propõe que se utilize temas controversos. Merryfield (1991) defende a 
inclusão de temas globais, que podem afetar a vida de pessoas em vários 
lugares de mundo e que possam ser tratados de forma local, como epidemias, 
guerras e fome (apud SANTOS; MORTIMER, 2002). Já para Freire (1987) 
podemos alcançar uma educação libertadora por meio de temas geradores e 
esses devem ter origem na vivência, no cotidiano do educando, partindo do 
local para atingir o global.

Para Ramsey (1993) e Salomon (1993b), um currículo CTS busca uma 
abordagem multidisciplinar fazendo a interação entre a ciência, a tecnologia e 
a sociedade, procurando conduzir os conteúdos de modo a evidenciar questões 
culturais, sociais e ambientais (SANTOS; MORTIMER, 2002). Porém nem 
todos os currículos que se intitulam CTS promovem, ao mesmo tempo, essa 
inter-relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Alguns vão dar 
mais ênfase às relações entre C&T, outros às relações entre C&S, outros a 
aspectos mais científicos e tecnológicos e outros ainda a aspectos mais sociais 
(AIKENHEAD, 1994a apud SANTOS; MORTIMER, 2002).



228

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

De um modo geral, um ponto comum a todas as propostas de currículo 
CTS é que todas são iniciadas pela inserção de uma questão social como 
tema gerador de discussão e que necessite de novos conhecimentos. Assim, 
são caracterizados pela integração de conteúdos científicos e tecnológicos 
juntamente com a discussão de seus aspectos históricos e/ou éticos e/ou 
políticos e/ou socioeconômicos e/ou ambientais relacionados ao tema em 
questão.

A PEDAGOGIA FREIREANA

Para Freire, a educação escolar deve superar os modelos baseados 
em repetição e memorização de conteúdos pautados num currículo rígido e 
distante da realidade dos estudantes, esvaziado de significados.

A prática docente proposta por Freire (1996) está baseada numa relação 
ensino/aprendizagem dialógica, pautada não em comunicados, mas numa fala-
escuta, onde “aprende quem ensina e ensina quem aprende”; numa educação 
problematizadora (FREIRE, 1987), que promova a superação da consciência 
ingênua e o desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de desvelar 
a realidade da estrutura de dominação de uma classe social sobre outra e 
podemos pensar também, na dominação imposta por aqueles que detêm 
o conhecimento técnico-científico. Na sala de aula proposta por Freire não 
existe fala hierarquizada, todos têm voz e o diálogo entre aluno-aluno e aluno-
professor é parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem.

Para Freire (1987) é importante que sempre iniciemos o processo 
de ensino aprendizagem com a investigação temática para trabalharmos os 
conhecimentos escolarizados, sempre partindo da realidade concreta dos 
estudantes, utilizando essa realidade como “temas geradores”. Para Freire a 
realidade concreta é mais do que,

realidade concreta é algo mais que fatos ou dados 
tomados mais ou menos em si mesmo. Ela é todos esses 
fatos e todos esses dados e mais a percepção que deles 
esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a 
realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre 
objetividade e subjetividade (1986, p.35).
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Para tal, é preciso atentar que para problematizar e conhecer criticamente 
a realidade dos sujeitos escolares é necessário superar uma prática de Ensino 
de Ciências, tradicionalmente, baseada na fragmentação do conhecimento e da 
separação sujeito-objeto.

A questão fundamental, neste caso, está em que, faltando 
aos homens uma compreensão crítica da totalidade em que 
estão, captando-a em pedaços nos quais não reconhecem 
a interação constituinte da mesma totalidade, não podem 
conhecê- la. E não o podem porque, para conhecê- la, 
seria necessário partir do ponto inverso. Isto é, lhes seria 
indispensável ter antes a visão totalizada do contexto 
para, em seguida, separarem ou isolarem os elementos 
ou as parcialidades do contexto, através de cuja cisão 
voltariam com mais claridade à totalidade analisada 
(FREIRE, 1987, p. 55)

Assim, cabe aos professores problematizar os conteúdos apresentados 
a partir da realidade concreta desses estudantes, ou seja, sua cultura, seus 
saberes, sua posição social, especialmente em se tratando de alunos de classes 
populares, que sofrem injustiças e preconceitos justamente por sua condição 
de vulnerabilidade social.

Nesse sentido, Freire dá um destaque especial às práticas de 
contextualização, mas não no sentido da ilustração, mas sim no sentido de 
busca de significados, tanto para a construção de conceitos científicos, quanto 
para a compreensão da realidade.

Assim sendo, destacamos como categorias marcantes na obra de Freire 
para uma prática educativa em ciências: a dialogicidade e os temas geradores 
retirados da realidade concreta dos estudantes.

A ARTICULAÇÃO ENTRE O ENSINO CTS E A PEDAGOGIA 
FREIREANA

No ensino CTS propõem-se o trabalho com temas sociocientíficos, mas 
nem sempre esses temas têm relação com a vida desses estudantes, mesmo que 
tenham cunho social. Por exemplo, se pegamos uma lagoa poluída em Minas 
Gerais para tratar da transmissão de verminoses, mas se estamos falando para 
uma turma onde boa parte de seus estudantes moram numa comunidade 
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carente de São Gonçalo/RJ, onde não existe nenhuma lagoa próxima, 
onde saneamento básico é precário, por que não partimos dessa realidade 
e problematizamos? Por que falarmos do avanço da AIDS no continente 
africano, se os números da Secretaria de Saúde Municipal mostram que cresce 
o número das infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens naquela 
cidade?

Pensando na aproximação do ensino CTS com a pedagogia freireana 
podemos propor trabalhar conteúdos técnico-científicos partindo da realidade 
concreta desses estudantes, ou seja, problemas da vida cotidiana. Freire (1987) 
propõe ensinar por meio de temas geradores, ou seja, aprofundando na relação 
existencial dos estudantes e de seu cotidiano e, a partir desse conhecimento, 
buscar a problematização da realidade. “Desse modo, a análise crítica de 
uma dimensão significativo-existencial possibilita aos indivíduos uma nova 
postura, também crítica, em face das ‘situações limites’”. (FREIRE, 1987, p. 
55).

Muitos autores buscam a relação entre o ensino CTS e os pressupostos 
da pedagogia freireana por acreditarem que

“[...]Tal articulação resulta da compreensão de que a 
busca de participação, de democratização das decisões 
em temas sociais envolvendo CT, objetivo do movimento 
CTS, aproxima-se de postulações freirianas [...] Ainda 
segundo Freire (1987), alfabetizar, muito mais do que 
ler palavras, deve propiciar a “leitura crítica do mundo”. 
(SANTOS; AULER, 2011, p. 75).

O Ensino de Ciências que se propõe CTS com os pressupostos da 
pedagogia freireana, precisa levar em conta as questões que afligem os alunos, 
não como sujeitos indeterminados, mas como pessoas dentro de um contexto 
histórico e social, e, partindo deles, levantar e debater assuntos relacionados à 
C&T que interferem diretamente no seu dia-a-dia. O objetivo dessa proposta 
de ensino deve ser a de problematizar a realidade concreta e desconstruir 
a ideia de conformismo em relação a essa realidade desigual de acesso ao 
conhecimento e à tecnologia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que a concretização da aproximação de ensino CTS com 
a pedagogia freireana é possível quando a apropriação dos conhecimentos 
técnico-científicos desvela a realidade e contribui para a transformação dessa 
realidade dos estudantes, capacitando-os a atuar no mundo de forma crítica 
e responsável, sendo capazes de fazer escolhas conscientes. O ensino CTS 
na perspectiva freireana é um caminho possível para uma educação técnico-
científica humanística.

A partir desse estudo está sendo possível construir um currículo 
vivido para o nono ano do EF II, da escola onde a primeira autora atua como 
professora. Nele optamos por trabalhar os conteúdos programáticos a partir 
de temas geradores. Esses temas foram escolhidos a partir de situações 
concretas do cotidiano escolar, do bairro e do município onde a escola está 
inserida e também da vida desses adolescentes. Desse modo, os conteúdos 
sociocientíficos partem de uma situação social real que é problematizada 
através de conteúdos científicos e atividades diversificadas, sendo necessária 
a participação ativa e uma relação dialógica entre todos os sujeitos envolvidos 
no processo de ensino aprendizagem.
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Água como tema condutor para questões 
sociocientíficas: uma experiência na Educação de 

Jovens e Adultos
Water as a guiding theme for socio-scientific issues: an experien-

ce in the youth and adults of education

Cristiane Cordeiro Vasques1  e Jorge Cardoso Messeder2

RESUMO
Este artigo é parte de uma dissertação, em fase final, que tem como objetivo básico, 
investigar se o Ensino de Ciências, por meio da inserção de questões sociocientíficas 
(QSC), pode contribuir para o desenvolvimento da cidadania de alunos jovens-adultos-
idosos-trabalhadores. A pesquisa qualitativa se deu pela observação participante, em 
que a investigação integrou-se aos princípios metodológicos da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), na busca de uma participação ativa, como princípio efetivador da 
cidadania. As etapas da pesquisa envolveram situações problematizadoras, abordagem 
dialógica e participativa, investigações envolvendo QSC e rodas de conversa. Este 
texto traz um recorte onde a temática Água, como elemento do cotidiano, foi estudada 
buscando expandir a consciência ambiental, em conjunto com outras relações, 
e como a ação humana pode impactar a natureza. O estudo apontou um percurso 
de aprendizagem onde as QSC potencializaram a reflexão sobre o conhecimento 
cotidiano na busca de novas formas de compreender o mundo.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Ensino de Ciências; Questões 
Sociocientíficas; Educação problematizadora.

ABSTRACT
This article is part of a dissertation, which has as its basic objective, to investigate 
whether Science Teaching, through the insertion of Socioscientific Issues (SSI), 
can contribute to the development of citizenship of young-adults-elderly-workers 
students. The qualitative research took place through participant observation, in 
which the investigation was integrated with the methodological principles of Youth 
and Adult Education, in the search for active participation, as an effective principle of 
citizenship. The stages of the research involved problematizing situations, a dialogical 
and participatory approach and investigations involving SSI in conversation circles. 
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(PROPEC), cristianecvasques@gmail.com 
2 Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)/Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 
(PROPEC), jorge.messeder@ifrj.edu.br 
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This text presents an outline where the theme Water, as an element of everyday life, was 
studied seeking to expand environmental awareness, together with other relationships, 
and how human action can impact nature. The study pointed out a learning path where 
the SSI enhanced the reflection on everyday knowledge in the search for new ways of 
understanding the world.
Keywords: Young and Adult Education; Science Teaching; Socio-scientific questions; 
Problematizing Education.

INTRODUÇÃO

Na estrutura globalizada que o mundo hoje está configurado, onde 
transformações constantes do conhecimento científico e tecnológico 
influenciam a vida cotidiana, faz-se necessário situar o homem como parte 
integrante e partícipe, de forma que possa conhecer e melhor atuar no 
mundo contemporâneo. Com efeito, os saberes científicos chegam como 
forma de ampliar a possibilidade da humanidade compreender, valorizar e 
explicar sobre questões relacionadas à natureza, ao meio ambiente, ao corpo 
humano, ao meio social, dentre outras, e assim, adotar uma postura crítica 
diante de conceitos científico-tecnológicos. Nesse aspecto, a apropriação de 
tais conceitos contribui sobremaneira para a inclusão social à medida que 
favorecem a inserção dos indivíduos nos processos participativos e ampliam 
as oportunidades nos espaços produtivos, conforme defende Moreira (2006).

Um dos aspectos da inclusão social é possibilitar que cada 
brasileiro tenha a oportunidade de adquirir conhecimento 
básico sobre a ciência e seu funcionamento que lhe 
dê condições de entender o seu entorno, de ampliar 
suas oportunidades no mercado de trabalho e de atuar 
politicamente com conhecimento de causa (ibid, 2006).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) torna-se terreno fértil para 
investimentos na educação científica, uma vez que esses sujeitos já carregam em 
si as vivências cotidianas, o que lhes confere certa propriedade para apresentar 
suas hipóteses sobre os fenômenos naturais e sociais e a tomada de algumas 
atitudes ou posturas. No contexto, o processo de alfabetização científica é 
contínuo e transcendente, para além dos limites da atividade escolar, num 
caminho de socialização do conhecimento científico. E ao realizar na escola o 
compartilhamento dos conhecimentos científicos, possibilita-se traduzir a sala 
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de aula como um novo caminho na busca do conhecimento (CASTRO, 2016).
Este artigo é um recorte de uma pesquisa maior, que aborda o 

aprofundamento sobre estudos que versam sobre as questões sociocientíficas 
(QSC) nos espaços de escolarização da modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), suas contribuições para a alfabetização científica e estratégias 
para o desenvolvimento de propostas facilitadoras para o Ensino de Ciências.

ENSINO DE CIÊNCIAS NA EJA

Na perspectiva do Ensino de Ciências nas classes de EJA, a 
seleção dos conteúdos curriculares precisa pautar-se em temáticas que 
tragam oportunidades de reflexão e crítica sobre as questões éticas e 
sociais, favorecendo uma melhor compreensão dos fenômenos naturais 
e ampliando as possibilidades de participação no mundo. O processo de 
ensino numa abordagem interdisciplinar pode ser um grande estimulador 
para questionamentos e descobertas por parte dos alunos. Esta concepção é 
resultado de uma construção histórico curricular que acompanhou diferentes 
abordagens educacionais sobre o conhecimento científico (VILANOVA; 
MARTINS, 2008).

O Ensino de Ciências consolida-se como instrumento a serviço da 
inclusão educacional e social, colaborando com os processos de aprendizagem 
dos alunos e estes podendo tornar-se elementos multiplicadores de informações 
e conhecimentos nos espaços de convivência e atuação social. Entretanto, 
há que se vivenciar o conhecimento científico, por meio das ferramentas 
disponíveis. Araújo-Jorge (2004, p. 35) afirma que “somente o “fazer ciência” 
insemina a ciência nas pessoas”. Assim, a educação científica deve pautar-se 
pela necessidade de perceber o conhecimento científico como um processo 
real, pertencente à vida cotidiana.

QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS (QSC) E MEIO AMBIENTE: 
POSSIBILIDADES PARA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA DE 
JOVENS E ADULTOS

As questões sociocientíficas oferecem para o Ensino de Ciências um 
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olhar diferenciado, ou melhor, ampliado, para o que se considera conteúdo 
escolar em ciências. Elas criam a possibilidade de ressignificar o conhecimento 
do ponto de vista social, ético, cultural, político e ideológico, numa perspectiva 
crítica, dialógica e emancipadora, coerente com o que nos traz Freire ao 
qualificar o ensino de jovens e adultos trabalhadores (FREIRE, 2017). 
Com muita clareza, Pérez (2012) afirma que “as QSC incluem discussões, 
controvérsias ou temas diretamente relacionados aos conhecimentos 
científicos e/ou tecnológicos que possuem um grande impacto na sociedade” 
(p, 58). Dessa forma, trazem um grande contributo para o desenvolvimento da 
alfabetização científica e a formação da cidadania dos alunos das classes de 
EJA.

A questão ambiental é um aspecto que precisa ser trazido para as 
discussões no espaço escolar de forma premente, em todos os segmentos ou 
modalidades. Vivemos tempos de urgência no que se refere à saúde do planeta 
que nos abriga. Já é passada a hora em que temos que construir e constituir 
uma cultura de cuidado e preservação de nossa casa planetária. Loureiro 
(2012), ao refletir sobre o meio ambiente sob o olhar da ecologia política, 
nos traz uma percepção mais ampla de uma sociedade sustentável partindo da 
ótica do ambiente como bem coletivo.

Em consonância com a tradição crítica, a constituição do 
ambiente como bem comum, a produção de condições 
dignas para todas as pessoas sem destruir a base 
natural e o respeito à diversidade cultural, pressupostos 
para uma sociedade sustentável, se dão por meio de 
movimentos sociais e ações coletivas e cotidianas, pelos 
quais formamos nossas individualidades, que objetivam 
rupturas com os padrões atuais da sociedade (ibid, 2012, 
p.15).

O autor defende que as ações em prol de uma sociedade sustentável 
devam se dar em um contexto de mobilização coletiva e recorrente, para 
que se estabeleçam práticas individualizadas que potencialmente possam 
contribuir para a superação das condições atuais. Nesse sentido, as escolhas 
metodológicas realizadas podem fazer toda a diferença no redimensionamento 
dos conteúdos disciplinares. A abordagem dialógica pode ser o viés para 
promover boas discussões, possibilitando aos alunos a construção de pontes 
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de informação e conhecimento. Mas isso só será possível se a sala de aula 
conseguir romper com os muros impostos pelo currículo formal, com 
conteúdos pré-estabelecidos que funcionem como “recortes do conhecimento 
científico arbitrariamente considerados relevantes, onde os professores são os 
que transmitem, e os alunos os que assimilam”. (VELOSO, 2007). Romper 
com esta lógica, ou melhor, romper com este “formato” curricular significa 
incorporar desafios éticos, ambientais, políticos e práticos da vida cotidiana, e 
atender as demandas da vida real.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento do estudo, a metodologia que trouxe maior 
adequação foi a investigação qualitativa, que permitiu a análise dos 
significados atribuídos no cotidiano dos sujeitos. Como uma de suas vertentes, 
encontramos na pesquisa exploratória de cunho participante um bom rol 
de possibilidades para o desenvolvimento do presente estudo, pois tanto o 
contexto a ser pesquisado, quanto a própria professora-pesquisadora, foram 
constituindo-se no decorrer das ações. Demo (2004) esclarece que a pesquisa 
participante tem colaborado em relação às propostas de multiculturalidade 
e articulação com os conhecimentos hegemônicos e não-hegemônicos, 
contribuindo para formação cidadã.

Assim, a pesquisa participante tornou-se aliada aos propósitos de 
trabalho com as classes de EJA, uma vez que promoveu a investigação enquanto 
suscitou a participação crítica dos envolvidos, na perspectiva de analisar a 
confluência do conhecimento que se estabeleceu pela experimentação 
cotidiana e o conhecimento científico apresentado pelas propostas escolares 
na vida dos alunos. Conforme esperado a pesquisa participante auxiliou na 
produção, ao mesmo tempo, de conhecimento e participação, mobilizando a 
reflexão de questões de interesse coletivo, e trabalhando para a emancipação 
dos sujeitos envolvidos.

AS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal do Rio de 
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Janeiro, na zona oeste da cidade, que atende ao Ensino Fundamental II, no 
período diurno e classes noturnas de PEJA (Fundamental I e II - Programa 
de Educação de Jovens e Adultos correspondente ao Ensino Fundamental 
das Escolas Municipais do Rio de Janeiro). Os sujeitos da pesquisa foram os 
alunos da Educação de Jovens e Adultos da classe de alfabetização (turma 172, 
no ano de 2019), onde o trabalho pedagógico foi conduzido pela professora-
pesquisadora, que é docente de EJA há quinze anos. A classe era composta 
por 20 alunos com idades que variavam de 18 a 70 anos. No Programa de 
Educação de Jovens e Adultos (PEJA) da rede municipal do Rio de Janeiro, a 
etapa I (PEJA I) corresponde à etapa dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A metodologia indicada para o atendimento a esses sujeitos deve 
basear-se em uma relação dialógica entre alunos e educadores, valorizando 
seus conhecimentos adquiridos com as vivências cotidianas. Para estimular 
esses sujeitos, a sala de aula é organizada com informações diversas e com a 
exposição permanente de materiais produzidos pelos próprios alunos.

Os temas utilizados para o desenvolvimento das atividades, envolvendo 
questões sociocientíficas, foram selecionados a partir da análise desse 
material e do contexto socioambiental atual. Os alunos vivenciaram situações 
problematizadoras que possibilitaram a reflexão dos temas propostos e uma 
participação mais efetiva.

Cada tema proposto ofereceu uma sequência de atividades 
investigativas, rodas de conversa, situações desafiadoras individuais e 
coletivas. Cada temática desenvolvida trouxe possibilidades de interação entre 
os alunos e com a professora-pesquisadora; serviu de mote para discussão 
sobre as questões socioambientais; promoveu a interseção e ampliação de 
saberes; e enfim, foi possível perceber a contribuição de diferentes áreas do 
conhecimento na construção de novos conhecimentos e assim possibilitou um 
processo de “enculturação científica” (CARVALHO, 2012), levando os alunos 
a participarem da cultura científica, através do contato com as diferentes 
linguagens da ciência (falada, escrita, gráfica, simbólica) e compreender os 
processos e argumentos científicos.

Os dados coletados (por meio da gravação das rodas de conversa 
e outros registros como produções escritas e ilustrações) possibilitaram 
uma análise sobre como os conhecimentos científicos podem influenciar 
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ou não a vida dos alunos promovendo a desejada alfabetização científica. 
Os temas elencados para o desenvolvimento das propostas de atividades 
foram: Promoção da saúde individual e coletiva (Arboviroses, Vacinação e 
Alimentação), Meio Ambiente (água, tratamento do esgoto, lixo, o ambiente 
em que vivo), e Articulação entre Ciências e Arte. As falas serão codificadas 
como: P = professora-pesquisadora e A (1, 2, 3...) = Alunos (as).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A EJA na perspectiva de uma educação para todos e ao longo da 
vida, deve atuar na conscientização dos cidadãos, em relação às questões 
ambientais, contribuindo para a ampliação dos conhecimentos, em que os 
alunos tornam-se agentes multiplicadores e sujeitos de transformação. Por 
se tratar de jovens e adultos, ao agregarem novos conhecimentos e novas 
posturas, terão maior influência sobre as gerações mais novas, agindo 
favoravelmente à proteção ambiental.

As atividades trazidas neste artigo consideraram a formação educativa 
para a sustentabilidade fundamentada em um processo de aprendizagem que 
considerou o contexto cultural e as condições socioambientais dos alunos. Os 
elementos do cotidiano (água, esgoto e lixo) foram estudados com o objetivo de 
expandir a consciência ambiental, à medida que compreendessem as relações 
entre eles, e como as nossas ações podem fazer estes elementos impactarem 
o meio ambiente. Para este texto, serão trazidas algumas inferências sobre o 
tema Água.

A ÁGUA NOSSA DE CADA DIA

Por ocasião do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, 
a professora distribuiu aos alunos um folder de uma campanha contra o 
desperdício de água elaborado pela SME/RJ - Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro (Disponível em: https://exame.abril.com.br/
marketing/governo-do-rio-lanca-campanha-contra-o-desperdicio-de-agua/. 
Acesso em 21. fev. 2020).

A leitura coletiva permitiu a troca de informações. Os alunos foram 
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relatando suas experiências com o uso da água a partir das orientações 
encontradas no folder (a limpeza das calçadas feitas com mangueira 
d´água e não com vassoura, o vazamento na descarga etc.). Nos dias que 
se seguiram, a professora realizou a exibição dos vídeos: “A natureza está 
falando – Maitê Proença é a água” (Disponível em: www.youtube.com/
watch?v=hUKjROYPqGY. Acesso em 21. fev. 2020), e “Lei das Águas no 
Brasil” (Disponível em: www.youtube.com/watch?v=bH08pGb50-k&t=71s. 
Acesso em 21. fev. 2020). Após a exibição iniciou-se uma discussão sobre 
a água no planeta e alguns questionamentos foram feitos pela professora-
pesquisadora: “A água vai acabar?”. “Que espécie de vida será possível sem 
a existência da água?”.

Outro texto proposto foi “Água, pra quê” de Zé Renato e Ivan Santos 
(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g9oJxFwjFsA. Acesso 
em 21. fev. 2020). O texto poético traz as ações que só são possíveis através 
do uso da água, o que possibilitou a proposta de escrita de diversos verbos 
(lavar, nadar, beber etc.) que foram organizados em uma lista. A atividade 
permitiu a realização de diversas análises linguísticas enquanto se realizava 
uma reflexão sobre o uso e a importância da água. O desafio foi compor mais 
uma estrofe para a poesia, tendo como parâmetro a mesma estrutura dos 
versos da música, cujo último verso deveria ser: “Tem que ter água, aqui”, 
respeitando a cadência de rimas (1º e 3º versos, e 2º e 4º versos). A proposta 
foi realizada coletivamente tendo a professora como escriba:

Pra beber e roupa lavar
Tomar banho em Japeri
Pra ferver e cozinhar
Tem que ter água aqui! (PRODUÇÃO COLETIVA DE 
TEXTO, 2019).

A atividade envolveu diversos saberes, possibilitou a realização de 
reflexão sobre os processos de organização da escrita e, principalmente, serviu 
como sensibilização para a importância da água em nossas ações cotidianas. 
Como desdobramento os alunos confeccionaram um painel com recortes de 
revistas destacando a importância da água em nosso cotidiano.

Outros vídeos foram exibidos: “Cartilha Planeta Água - Ciclo da Água” 
(https://www.youtube.com/watch?v=sTJRAJtXgLo&t=51s. Acesso em 21. fev. 
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2020), “Uso Racional da Água” (https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-
n-mis&t=49s. Acesso em 21. fev. 2020), e “Cartilha Planeta Água – Você 
Sabia” (https://www.youtube.com/watch?v=qtPhTKoAUFY&t=35s. Acesso 
em 21. fev. 2020).

Após a exibição de cada vídeo, algumas questões problematizadoras 
eram sugeridas, como: “Se o vídeo nos informa que a água realiza um ciclo 
infinito na natureza, por que ouvimos dizer que a água pode acabar?”. O 
vídeo nos informa que a Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda 
um consumo de 110 litros de água por pessoa, em todas as suas atividades 
por dia. Questões levantadas pela professora-pesquisadora: “Será que todos 
os brasileiros têm acesso a este volume de água para sua utilização?”. As 
informações trazidas geraram discussões, onde os alunos deveriam refletir 
sobre o consumo, o desperdício e o acesso a este recurso natural.

As conversas sobre as questões do consumo despertaram para a questão 
da relação custo/benefício quanto ao uso da água. Conforme as falas:

A4 – Na minha casa eu uso água à vontade. Nem me 
preocupo com isso. Eu não pago.
A7 – Porque você não paga, você desperdiça?
A4 – Na natureza tem muita água. Ninguém devia pagar. 
Eu ganhei a casa porque eu vou pagar pela água?
P– A água que você usa passou por um tratamento, ela 
não vem direto da natureza para você. E esse tratamento 
tem um custo.
A4 – Mas tem muita gente que não paga...
P – E você acha que está certo agir assim?
A9 – A água é um negócio caro, até por causa disso. 
Muita gente usa e não paga, então fica mais caro pra 
quem paga.
P – Vocês sabem o que acontece com a água até chegar 
em nossas casas? E sabem de onde ela vem?
A12 – Da cachoeira?
P – A água captada para ser conduzida até a nossa casa, 
vem do rio. O mesmo rio que muitas vezes recebe toda a 
sujeira, o esgoto, o lixo...
A9 – Caramba! E chega limpa em nossa casa? De que 
jeito?
P – Ela passa por uma estação de tratamento onde 
é filtrada, em vários filtros diferentes e tratada 
quimicamente com substâncias como o cloro, para que 
fique livre de bactérias e outros componentes que podem 
causar doenças. E mesmo assim, não devemos beber 
água da torneira. Para nosso consumo pessoas temos 
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que fazer uso de mais um filtro em casa, ou ferver a água. 
A empresa que presta esse serviço também é responsável 
pela transmissão da água para as residências. Tudo isso 
tem um custo. E se queremos o benefício precisamos arcar 
com os custos, para fiscalizar e cobrar quando o serviço 
não for prestado ou apresentar alguma irregularidade 
como vazamentos na rua, água com cheiro, cor ou com 
gosto.

A temática da água trouxe aos alunos a oportunidade de refletirem sobre 
algo tão comum em seu cotidiano, que talvez nem tenham se dado conta de 
como é importante cuidar, preservar, evitar o desperdício... Na localidade onde 
a escola está localizada não há problemas no abastecimento de água potável, 
fazendo com que seja natural ter sempre água nas torneiras. A falta do recurso, 
vivida por alguns alunos em sua infância, ficou para trás como se aquele fato 
só fosse realidade naquele tempo e lugar.

Trazer as discussões para o tempo presente e para o futuro cria 
responsabilidade e compromisso com as novas gerações, formando a 
consciência ecológica e busca-se superar o uso predatório que se faz dos 
recursos naturais.

A abordagem das QSC são elementos potenciais para a formação 
cidadã, trazendo esclarecimento e motivando a participação consciente. De 
acordo com Pérez (2012),

A perspectiva política do ensino salientada por Freire 
e a abordagem de QSC exigem o comprometimento 
dos professores de Ciências com a mudança de uma 
sociedade desigual, na qual a ciência e a tecnologia 
também se entrelaçam às relações de exclusão e 
dominação. Assim, o papel do professor é fundamental 
para orientar discussões com seus alunos sobre questões 
sociocientíficas para que eles se posicionem criticamente 
diante dessas questões, agindo racionalmente (ibid, 2012, 
p. 61).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação ambiental trazida por este estudo ultrapassou os limites de 
um conteúdo, projeto ou período letivo, foi mais além, visando à formação 
cidadã uma concepção processual. O tema Água formou um fio condutor 
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para a formação de um conceito base – o Meio Ambiente, como a soma de 
nossas ações e intervenções na natureza. A formação do conceito de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade foi construído relacionando o entendimento das 
interações entre esses fatores. As nascentes preservadas, arborizadas e livre de 
lixo e poluição garantem a existência de água. Os rios sem poluição, sem lixo, 
garantem o consumo de água potável. O consumo consciente garante menos 
lixo, menos poluição, menos extração de recursos naturais, mais vida.

A pesquisa realizada consagrou um percurso de aprendizagem marcado 
pela interação, dialogicidade, emoção, e, sobretudo, por escolhas que 
privilegiaram a história e a participação dos alunos a partir de seu próprio 
contexto de vida. O Ensino de Ciências por meio de QSC transcendeu o ensino 
tradicional de conteúdos, que muitas vezes se apresenta descontextualizado 
do espaço social. As questões sociocientíficas potencializaram a reflexão 
sobre o conhecimento cotidiano e promoveram a ampliação das percepções 
na busca de novas formas de compreender e atuar, confirmando a relevância 
do Ensino de Ciências por meio da abordagem de questões sociocientíficas 
para a formação dos alunos das classes de EJA.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi levantar bibliografia dos anais do Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) no sentido de verificar quantitativa e 
qualitativamente os trabalhos que propõem metodologias e estratégias didáticas para 
promover Alfabetização Científica no recorte temporal do século 21. O levantamento 
resultou em 108 artigos nos anais das nove edições do ENPEC, onde se observou 
uma relação quantitativa relativamente grande entre artigos que se propunham a 
discutir alfabetização científica e os que, dentro desse escopo, são propositivos 
no sentido de estratégias didáticas (40,7%, em média). Observou-se a presença de 
todos os segmentos de ensino, além da formação inicial e continuada de professores. 
Foi verificada também uma grande profusão de estratégias didáticas, o que se faz 
necessário dada complexidade e multidimensionalidade do processo de Alfabetização 
Científica.
Palavras-chave: Ensino de ciências; Educação científica; Estratégias didáticas; 
Alfabetização Científica.

ABSTRACT
The point of this work was to survey the bibliography of annals of the National Education 
Research Meeting (ENPEC), in order to verify quantitatively and qualitatively the 
works that propose didactic methods and strategies to promote Scientific Literacy in 
the time frame of the 21st century. The resulting exam in 108 articles in the annals 
of the nine editions of ENPEC, in which a quantitative relationship is relatively large 
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between the articles that propose to discuss scientific literacy and those that, within 
this scope, are propositional in the sense of didactic strategies (40.7%, in media). Also 
note the presence of all segments of education, in addition to initial and continuing 
teacher training. It was verified a great profusion of didactic strategies, that is, that it 
is necessary given the complexity and multidimensionality of the Scientific Literacy 
process.
Keywords: Science teaching; Science education; Teaching strategies.

INTRODUÇÃO

A alfabetização científica (AC) é um termo de caráter polissêmico, 
primeiramente citado por Paul Hurd (1958), no trabalho “Science Literacy: 
Its Meaning for American Schools”. Com um caráter marcadamente 
propagandístico em relação ao empreendimento científico, este conceito 
nasce atrelado à um contexto de reformas no ensino de ciências que visavam 
aproximar a população da prática científica, bem como das vantagens e 
produtos positivos deste empreendimento. Atividades experimentais e 
procedimentais eram muito comuns neste escopo. Pella, em 1976, diz que 
“ser um cidadão em funcionamento durante a era atual exige que se possa ler 
e interpretar literatura técnica, porque seu bem-estar ou suas decisões devem 
depender disso” (ibid., p. 98). O tipo de concepção de alfabetização científica 
fundada nos propósitos da década de 1950 a 1970 traziam uma perspectiva 
que Auler e Delizoicov (2001) caracterizariam como reducionista. Visava 
essencialmente ampliar o apoio e a admiração pela ciência, para construí-
la como referencial público de progresso. Entretanto, a linguagem utilizada 
para este objetivo era a científica e confundiu, em muitos termos, o Ensino de 
Ciências com ensino do ‘método científico’.

Com concepções mais contemporâneas de alfabetização científica, 
emerge muito claramente uma caracterização mais multidimensional do 
termo, que agrega concomitantemente à carga conceitual, contextualização 
sociocultural da ciência e questionamentos histórico-epistemológicos 
(SOLBES; TRAVER, 2001; GUERRA et al., 2004; ALONSO et al., 2008; 
SASSERON; CARVALHO, 2011). Por compreender que as estratégias 
e abordagens da alfabetização científica no ensino refletem um pouco da 
compreensão do coletivo acadêmico de determinada época, o objetivo deste 
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trabalho foi levantar bibliografia dos anais do Encontro Nacional de Pesquisa 
em Educação em Ciências (ENPEC) no sentido de verificar quantitativa e 
qualitativamente os trabalhos que propõem metodologias e estratégias 
didáticas para promover Alfabetização Científica.

DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Até o ano de 2020, já ocorreram 11 edições do ENPEC, sendo a sua 
primeira ocorrência em novembro de 1997, em Águas de Lindoia (SP). O 
recorte temporal utilizado nesse trabalho foram os eventos do século 21, 
portanto, da 3ª até a 11ª edição. O levantamento de trabalhos dos trabalhos foi 
feito a partir da busca de descritores “alfabetização científica” e “letramento 
científico” no título, resumo e/ou palavras-chave. Em um primeiro momento, 
identificamos o total de artigos que respondiam aos descritores. Depois, 
fizemos a leitura de todos eles, verificando se eram propostas atividades e 
estratégias didáticas. Se sim, fizemos uma análise também qualitativa para 
compreender qual metodologia era utilizada e quais contribuições potenciais 
eram elencadas pelos respectivos autores e autoras. Não foram considerados 
para efeitos da quantificação, artigos que propuseram apenas sequências 
didáticas ou uma sequência de aulas expositivas.

RESULTADOS

O levantamento bibliográfico resultou em 108 artigos nos anais 
das nove edições do ENPEC, onde somente dois responderam à busca por 
letramento científico, tendo todos os outros 106 respondido à “alfabetização 
científica”, revelando uma predileção por este termo. Supomos que isso possa 
ter acontecido tanto por uma acomodação à aplicação já tradicional do nome, 
quanto pelo alinhamento teórico ao significado empregado a ele. No Quadro 
1 é possível observar uma relação quantitativa relativamente grande entre 
artigos que se proponham a discutir alfabetização científica e os que, dentro 
desse escopo, são propositivos no sentido de estratégias didáticas. Na média, 
40,7%, dos artigos sobre alfabetização científica apresentados no ENPEC 
apresentam propostas e/ou descrições de atividades, em todos os segmentos 
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da educação básica, além da formação inicial e continuada de professores.

Quadro 1 – Relação de artigos que responderam aos descritores da busca, separados 
por ano do evento, em relação aos trabalhos propositivos. A porcentagem se refere 
à razão entre o número de trabalhos propositivos e o total de artigos encontrados 

multiplicado por cem4

É importante ressaltar também o visível aumento do número de 
trabalhos com o tema da Alfabetização Científica no evento, o que, além de 
acompanhar o crescimento do evento como um todo, se deve ao fato de que 
houve uma intensificação da discussão no Brasil, além de um eixo específicos 
para a AC foi dimensionado a partir da sétima edição. Vale a ressalva que nem 
todos os artigos encontrados a partir da sétima edição se encontravam nos 
eixos específicos sobre Alfabetização Científica (Figura 1).

4 Por uma questão de organização do trabalho, os artigos que não são citados ao longo do 
texto não se encontram nas referências. Em contrapartida, o site < http://abrapecnet.org.br/
wordpress/pt/enpecs-anteriores/> disponibiliza todos os anais, onde utilizando a ferramenta da 
busca de termos é possível encontrá-los.

Evento Ano NTotal % N trabalhos que propõe atividades para promover AC
III ENPEC 2001 3 33% 1 (Rosa; Terrazzan, 2001)

IV ENPEC 2003 2 - -
V ENPEC 2005 5 20% 1 (Veraszto, et al., 2005)
VI ENPEC 2007 8 75% 6 (Nascimento; Carvalho, 2007; Richetti et al., 2007; Sasseron; 

Carvalho, 2007; Oliveira, 2007; Gheno; Silva, 2007; Paez et al. 
2007)

VII ENPEC 2009 6 33% 2 (Pizarro e Lopes Junior, 2009; Briccia, 2009)
VIII ENPEC 2011 23 34% 8 (Sousa; Brito, 2011; Milaré et.al, 2011; Martins; Groto, 2011; 

Leporo; Dominguez, 2011; Santos; Frenedozo, 2011; Queiroz et 
al., 2011; Pizarro et al., 2011; Lira; Teixeira, 2011)

IX ENPEC 2013 21 38% 8 (Leonor et al. 2013; Moreira; Marandino, 2013; Ribeiro; Sgarbi, 
2013; Rocha et al., 2013; Santiago; Guridi, 2013; Cavalheiro et 

al., 2013; de Oliveira et al., 2013; Penha; Carvalho, 2013)
X ENPEC 2015 19 52% 10 (Tauceda et al., 2015; Iwatá; Lupetti, 2015; Oliveira, et al., 

2015; Ottz et al., 2015; Silva et al., 2015; Filho et al., 2015; 
Santos et al., 2015; Medeiros et al., 2015; Krauzer; Amado, 2015; 

Rodrigues et al., 2015)
XI ENPEC 2017 21 39% 8 (Castro; Motokane, 2017; Simas Filho, 2017; Del-corso et 

al., 2017; Oliveira et al., 2017; Vicentini et al., 2017; Kauark; 
Comarú, 2017; Pirôpo; Boccardo, 2017; Santos; Briccia, 2017)

Total: 108 44 (40,7%)
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Figura 1 – Número de artigos propositivos em contraste com o número de artigos 
que responderam aos descritores da pesquisa através dos anos de ocorrência dos 

eventos

Seguindo pela análise qualitativa dos artigos propositivos, no total de 
44 no universo de 108, categorizamos as estratégias no Quadro 2. A primeira 
informação que chama atenção é a grande profusão de estratégias e o comum 
aspecto investigativo de muitas abordagens, como a Sequência de Ensino 
Investigativa (SEI), Experimentação, Aprendizagem Baseada na Resolução 
de Problemas (ABRP) e Situações-Problema. Algumas das estratégias visam 
trabalhar competências caras à ciência, que ajudem a entender como os 
cientistas pensam e se comunicam; já outras instigam os educandos sobre 
a prática científica propriamente dita, já outras desenvolvem argumentação, 
pensamento crítico e complexo. Todas contribuem, segundo os autores, cada 
uma em grau e forma diferentes, para esse amplo processo de Alfabetização 
Científica. Se por meio das literaturas que nos aliamos, entendemos a AC 
como um processo complexo e com muitos pequenos objetivos formativos, 
entendemos como natural e justa a elevada demanda de um conjunto de 
estratégias diversas para abarcar sua totalidade.

Foi comum, em muitos artigos, a ‘verificação’ do processo de AC 
através dos indicadores propostos por Sasseron e Carvalho (2016). Nota-se 
também que artigos diferentes, por vezes, optam por conceituações também 
diferentes de alfabetização científica, o que pode trazer uma dificuldade em 
estabelecer quais estratégias são mais adequadas, se fôssemos partir de uma 
compreensão mais unificada. Além da definição diferente do que é importante 
nesse processo afetar a escolha de estratégias, também define a escolha da 
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forma de avaliar o processo, já que ele é uma ramificação que parte do objetivo 
que se estabelece.

Quadro 2 – Descrição das estratégias didáticas para promoção da Alfabetização 
Científica sugeridas autores, número de citações e suas potencialidades e 

contribuições, segundo os respectivos autores
Estratégia Didática Número de citações Potencialidades e contribuições, segundo os 

respectivos autores

Textos de Divulgação 
Científica e/ou artigos 

científicos

3 (Rosa; Terrazzan, 2001; 
Gheno; Silva, 2007; Simas 

Filho, 2017)

• habilidades de leitura, escrita e interpretação de 
texto 
•  Incorporação de linguagem científica 
• Trazer informações atualizadas sobre  ciência e 
tecnologia 

Textos sobre História e 
Filosofia da ciência

1 (Nascimento; Carvalho, 
2007)

• Compreender alguns aspectos importantes sobre 
o conhecimento científico, como: A Ciência como 
Atividade Humana; O Caráter Provisório do 
mesmo e a construção de uma visão histórica e 
problemática da Ciência. 
• Contextualização 

História em Quadrinhos 3 (Pizarro; Lopes Junior, 2009; 
Pizarro et al., 2011; Iwatá; 

Lupetti, 2015)

• Pode incentivar desde a leitura e análise até a 
criação dos quadrinhos. 
• Discutir e argumentar 
• Classificar e seriar 
• Relacionar, propor hipóteses e inferir casualidades 
• Linguagem fácil para crianças. 
• Estimula a criatividade 

Filmes e Documentários 2 (Ribeiro; Sgarbi, 2013; 
Kauark; Comarú, 2017)

• Possibilidade de gerar debates em crianças não-
alfabetizadas na língua-mãe 
• Interdisciplinaridade 

Metarrelatos 1 (Paez, et al. 2007) • Despertar interesse dos estudantes por trabalhos 
científicos 
• Motivar os educandos a reconhecer a importância 
dos objetos de estudo 
• Aproximação com a linguagem científica, 
através do equilíbrio entre o conteúdo narrativo e 
disciplinar. 

Jogos Didáticos 3 (Sasseron; Carvalho, 2007; 
Oliveira, 2007; Filho et al., 

2015)

• Raciocínio proporcional e lógico 
• Discussão sobre as argumentações e 
justificativas aceitas na ciência, dimensão coletiva 
do conhecimento, questão dos paradigmas e a 
importância da refutação e resistências sociais às 
mudanças dos modelos teóricos 

Ilhas de Racionalidade 3 (Richetti et al., 2007; Sousa; 
Brito, 2011; Milaré et al., 

2011)

• Autonomia 
• Comunicação (segurança nas suas colocações, 
defesa de pontos de vista e capacidade de persuasão) 
Domínio (conhecer para decidir, segurança nas 
decisões, coerência e poder de argumentação) 

Estratégias de Argu-
mentação

2 (Briccia, 2009; Lira; Teixeira, 
2011)

• Expressão oral 
• Estruturação conceitual dos conhecimentos 
• Sistematização de ideias 
• Seriação de informações 
• Relações de causalidade 
• Elaboração da racionalidade em detrimento da 
retórica 
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Discussões a partir de 
obras literárias não- 

científicas

4 (Martins; Groto, 2011; 
Moreira; Marandino, 2013; 

Santiago; Guridi, 2013; Pirôpo; 
Boccardo, 2017)

• Interdisciplinaridade 
• Contextualização 
• Apresentação de certos conceitos científicos de 
forma mais lúdica e acessível. 
• Focalizar o lado humanista da ciência 
• Leitura crítica com vistas à problematização da 
concepção de ciência 

Espaços não-formais de 
ensino

6 (Leporo; Dominguez, 2011; 
Rocha et al., 2013; Silva et 
al., 2015; Rodrigues et al., 

2015; Santos; Briccia, 2017; 
Vicentini et al., 2017)

• Contato com conceitos científicos e história de 
cientistas 
• Engajamento e aumento do interesse 
• Desenvolvimento do aspecto afetivo 
• Flexão dos saberes das comunidades e acadêmicos. 

Debates a partir de um 
tema científico

2 (Queiroz et al., 2011; Penha; 
Carvalho, 2013)

• Possibilidade de inserir temas para que os 
educandos se expressem 
• Mediação de conflitos 
• Promoção de sensibilidade moral 
• Acesso ao conjunto de conhecimento geral para 
contextualizar argumentação 

Ensino por Projetos 
(EPP)

1 (Santos; Frenedozo, 2011) • Prática do questionamento reconstrutivo 
• Aproximação do educando com a ciência, no 
sentido metodológico 

Ensino por Investigação 
(EPI)

3 (Leonor et al. 2013; Oliveira, 
et al., 2015; de Castro; 

Motokane, 2017)

• Argumentação 
• Levantamento de hipóteses 
• Capacidade analítica 
• “Fazer científico” 
• Articular com ambiente e sociedade através de 
temas sociocientíficos 

Aprendizagem Baseada 
na Resolução de Pro-

blemas

1 (Ottz et al., 2015) • Seriação, organização e classificação de 
informações 
• Justificativa, previsão e explicação 

Situações-problema 3 (Veraszto, et al., 2005; 
Tauceda, 2015; Oliveira et al., 

2017)

• Trabalho em equipe 
• Conflito cognitivo 
• Capacidade analítica 

Experimentação 5 (de Oliveira, et al., 2013; 
Santos et al., 2015; Medeiros 
et al., 2015; Krauzer; Amado, 
2015; Del-corso et al., 2017)

• Levantamento e verificação de hipóteses 
• Raciocínio Lógico-Dedutivo 
seriação, organização e classificação de  
informações 
• Capacidades procedimentais 
• Engajamento 
• Manipulação de dados 

Monitoria 1 (Cavalheiro, et al., 2013) • Reforço dos conceitos e conteúdos por parte dos 
monitores 
• Estímulo à autorreflexão 

Os trabalhos que se localizam na interface do conhecimento audiovisual, 
artístico ou literário propõem atividades como discussões a partir de textos de 
Divulgação Científica, artigos científicos, sobre História e Filosofia da ciência, 
histórias em quadrinhos, filmes e documentários, metarrelatos e discussões 
a partir de obras literárias não-científicas. Alguns autores alocados nessas 
categorias entendem que a pessoa cientificamente alfabetizada é aquela que 
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consegue entender notícias com conteúdo científico e compreender e omitir 
opiniões sobre textos que abordam questões científicas. Rosa e Terrazzan 
(2001), por exemplo, entendem a AC como o domínio da linguagem científica 
e dos processos tecnológica para uso crítico. Já outros, como Nascimento 
e Carvalho (2007) discutem mesmo o papel do texto enquanto ferramenta 
metodológica, priorizando uma discussão mais ampla sobre a compreensão 
de aspectos epistemológicos do conhecimento científico, da ciência como 
atividade humana, o caráter provisório do mesmo e a construção de uma visão 
histórica e problemática da ciência (ibid.). Portanto, a contribuição que os 
trabalhos que utilizam de ferramentas textuais e/ou audiovisuais descrevem, 
variam desde uma valorização maior da interface entre o conhecimento na 
língua materna e o conhecimento científico, entendendo a ferramenta do 
texto como importante para elaborar tanto a linguagem científica quanto a 
habilidade de leitura e criatividade, de forma geral, até estratégias que não 
racionalizam tanto o texto enquanto meio para lidar com questões internas da 
ciência.

É notável também a quantidade de trabalhos que trabalham com 
Histórias em Quadrinhos (HQ), que é um formato tão particular de texto. 
Popular no nicho infanto-juvenil, a potencialidade desse formato vem sendo 
aventada para o Ensino de Ciências há bastante tempo (ver WORNER; 
ROMERO, 1998), além de ferramenta de Divulgação Científica, como a 
revista em quadrinhos “Astronomia na Escola – Planetas” lançada em 2008 
pelo Observatório Nacional na abertura da 60ª Reunião da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) (PIZARRO; LOPES JUNIOR, 2009). 
Um ponto positivo do trabalho com HQs é a grande versatilidade em relação 
ao público: dos três autores que propuseram tal estratégia, um trabalhou com 
o público do 2º ano do Ensino Fundamental (PIZARRO et al., 2011), outro 
com 4º ano do fundamental (PIZARRO; LOPES JUNIOR, 2009) e o terceiro 
com idades entre 17 a 31 anos (IWATA; LUPETTI, 2015).

Os trabalhos que propunham estratégias ligadas ao aspecto 
investigativo, como Ilhas de Racionalidade, Ensino por Investigação (EPI), 
Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP), Situações 
Problema e experimentação levantam a discussão não somente dos 
educandos se aproximarem com o método investigativo, raciocínio criativo 
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e resolutivo, mas também pode oportunizar a reflexão dos próprios métodos 
investigativos, podendo originar debates acerca da natureza da ciência. As 
características ligadas a esses métodos estão muito alinhadas com outras 
categorias, como promoção de debates e estratégias de argumentação. 
Afinal, a complementaridade das metodologias se mostra quando pensamos, 
por exemplo, na importância da sensibilidade moral, trabalho em equipe e 
inteligência emocional na construção de conhecimentos procedimentais e 
criatividade.

Dentro dos trabalhos que descreveram visitas a espaços não-formais de 
ensino os autores ressaltam a importância do contexto espacial à alfabetização 
científica. Destacam a motivação a partir da observação e manipulação de 
objetos e paisagens, a curiosidade e a visão atenta ao ambiente, gerando 
inferências consistentes, integração sociopolítica com a comunidade entorno 
e reflexão crítica sobre a relação entre o homem e o ambiente.

Nos artigos analisados, ainda foi muito baixa a adesão ao uso de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), sendo o trabalho que mais 
se aproxima dessa discussão, Milaré et al. (2011). Essa abordagem ainda tem 
o benefício de integrar uma atividade pedagógica com gadgets utilizados 
para diversos outros fins, como câmeras, microfones, computadores, tablets, 
celulares, mostrando para os estudantes sua utilidade na obtenção, registro 
e/ou processamento de conhecimentos. Se a internet hoje se demonstra 
completamente incorporada ao dia-a-dia e os aparatos tecnológicos são 
praticamente extensões biônicas do corpo humano, ignorá-los no processo 
educacional, principalmente nos objetivos da educação científica e tecnológica 
que se propõe a AC, pode ser uma chance desperdiçada de pautar discussões 
sobre ciência, tecnologia e sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento bibliográfico em nove edições do ENPEC mostrou uma 
profusão vasta de estratégias didáticas que são associadas, pelos autores dos 
trabalhos selecionados, à elaboração de competências ligadas à Alfabetização 
Científica. A quantidade de trabalhos propositivos mostrou que as publicações 
da área têm refletido bastante sobre como o que se advoga em relação à 
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alfabetização científica se traduz na prática de ensino, principalmente, na 
última década.

Os 44 trabalhos localizados foram acomodados em 17 categorias 
distintas. As estratégias também foram relacionadas com diversos segmentos 
de ensino, desde as séries iniciais até a formação inicial e continuada de 
professores. Vemos tal profusão como ponto positivo, visto que por entender 
a AC como um conjunto de objetivos complexos, multidimensional e 
inconstantes, tanto o início pode e deve ocorrer nas séries mais prematuras, 
quanto deve deixar estruturas sólidas como legado para toda vida pós-escolar. 
Portanto, a necessária conjunção de diferentes tipos de atividades, com todas 
as idades e com diferentes objetivos formativos, pode ser o caminho em 
direção à concretude dessa concepção mais ampla da Alfabetização Científica.
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Aula de campo no sambaqui do Rio Salinas: 
atividades investigativas para a alfabetização 

científica
Field classroom at sambaqui by Salinas River (Es): research 

activities for scientific literacy

Deovair Monteiro César1

RESUMO
A alfabetização científica, no que diz respeito às atividades escolares utiliza-se da 
aula de campo como metodologia pedagógica, com vistas ao desenvolvimento de 
saberes científicos no processo de ensino-aprendizagem de ciências. Desta maneira, o 
objetivo desta pesquisa foi empreender uma aula de campo no sambaqui do rio Salinas, 
considerado espaço não-formal de educação, a partir de atividades desenvolvidas em 
temas geradores. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com procedimentos do tipo 
observação participante, que contou com a participação de estudantes do 7º ano da 
EMEF “Professora Zuleika Flores da Purificação”, Anchieta, Espírito Santo; Brasil. 
Como resultados, apontamos que a totalidade dos dados coletados pelos grupos 
conseguiu caracterizar alguns aspectos do sambaqui, revelando potencialidades 
pedagógicas. Podemos afirmar que do ponto de vista do processo de ensino-
aprendizagem, os resultados demonstram avanços na alfabetização científica do grupo 
de estudantes participante.
Palavras-chave: Aula de campo; Alfabetização Científica; Espaço não-formal; 
Ensino de Ciências; Sambaqui.

ABSTRACT
Scientific literacy, in which regard to school activities, uses the field class as a 
pedagogical methodology, with a view to the development of scientific knowledge 
in the science teaching-learning process. In this way, the objective of this research 
was to undertake a field class in the sambaqui by Salinas river, considered a non-
formal space of education, based on developed activities from generating themes. 
This is a qualitative research, whose procedure type is participant observation, which 
included the participation of 7th year students of EMEF “Professor Zuleika Flores 
da Purificação” at Anchieta, Espírito Santo, Brazil. As a result, we point out that 
the totality of data collected by the groups could characterize some aspects of the 
sambaqui, revealing pedagogical potentialities. We can affirm that from the point 
of view of the teaching-learning process, the results demonstrate advances in the 

1 Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância-(IFES), monteirocsar@gmail.
com 
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scientific literacy of the participating student group.
Keywords: Field class; Scientific Literacy; Non-formal space; Science teaching; 
Sambaqui.

INTRODUÇÃO

A alfabetização científica (AC) tem sido um processo de ensino-
aprendizagem fundamental no âmbito da educação formal e imprescindível 
para os avanços no Ensino de Ciências nas últimas décadas, no Brasil e no 
mundo, porque vem ganhando força nos debates da comunidade acadêmica, 
no que diz respeito à atividade escolar e à pesquisa. Durant (2005) define 
alfabetização científica como sendo o que o público em geral deveria saber a 
respeito da ciência e a difusão do seu uso reflete uma preocupação acerca do 
desempenho dos sistemas educacionais vigentes.

A finalidade da AC, de acordo com Chassot (2016), é formar cidadãos 
autônomos e aptos a participar das tomadas de decisão de forma crítica, 
compreendendo os processos da ciência e tecnologia no mundo em que 
vivem. A aula de campo constitui-se, desta maneira, por meio da relação 
entre o objeto, o pesquisador, o estudante e o espaço pesquisado. A cultura 
da aprendizagem que constitui os sujeitos do processo também é originada 
pelas ações dos sujeitos com seus pares e com o mundo ao seu redor. As 
aulas de campo podem favorecer avanços na alfabetização científica dos seus 
participantes, já que um dos objetivos da alfabetização científica, de acordo 
com Chassot (2003) seria construir o encorajamento do cidadão para que ele 
tenha a oportunidade de discutir questões envolvendo o ambiente em que vive.

Os sambaquis, cenário desta pesquisa, são sítios arqueológicos 
do período pré-colonial brasileiro, em cujo entorno viviam os primeiros 
brasileiros, de maneira organizada e produziam culturas, tal como o próprio 
sambaqui, que se configura como um cenário constituído a partir das múltiplas 
dimensões de saberes científicos e culturais. Nesta pesquisa, o espaço, o 
tempo e a atividade pedagógica se inter-relacionam ensejando as condições 
para o desenvolvimento de aprendizagens colaborativas na construção de 
conhecimentos. Essas discussões abrem espaço para o conjunto de questões 
que nortearão a realização da pesquisa, as quais passamos a elencar, seguidas 
dos objetivos fixados.
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Quais as potencialidades pedagógicas dos sambaquis para o Ensino 
de Ciências, com vistas à alfabetização científica? De que forma o ensino 
por meio de temas geradores em um sítio arqueológico do tipo sambaqui, 
pode contribuir para os avanços na alfabetização científica dos estudantes? De 
que maneira a aula de campo pode favorecer uma abordagem dos conteúdos 
escolares de Ciências?

Em resumo, foi desenvolvida uma sequência de atividades, dentro 
das quais constava uma aula de campo, dividida em três momentos, e nesse 
transcurso procuramos observar os avanços dos alunos no que diz respeito à 
alfabetização científica. Para desenvolver a pesquisa no cotidiano da escola, 
organizou-se o Projeto de extensão escolar “Ciências no Sambaqui do rio 
Salinas”.

A AULA DE CAMPO COMO METODOLOGIA PEDAGÓGICA PARA 
A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS.

O processo de AC decorrente da estratégia permite a tomada de decisão 
consciente, por parte do cidadão, uma vez que ele atua e transforma a natureza 
em que está inserido. A partir desta premissa, Sasseron e Carvalho (2011) 
apresentam eixos estruturantes, os quais apontam linhas propositivas para o 
planejamento e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que promovam 
processos de AC.

Conforme os eixos estruturantes, os indicadores da alfabetização 
científica adotados foram adaptados ao contexto da pesquisa, de acordo com o 
espaço não formal, os objetivos e a responsabilidade social da pesquisa, uma 
vez que as atividades desenvolvidas buscaram não alterar a paisagem do sítio 
arqueológico.

Estes indicadores são algumas competências próprias 
das ciências e do fazer científico: competências comuns 
desenvolvidas e utilizadas para a resolução, discussão 
e divulgação de problemas em quaisquer das Ciências 
quando se dá a busca por relações entre o que se vê 
do problema investigado e as construções mentais que 
levem ao entendimento dele (SASSERON; CARVALHO 
2008, p11).
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A partir dos dados constituídos pelas resoluções, discussões, 
divulgações e conclusões produzidas por meio de atividades participativas no 
Ensino de Ciências, os eixos estruturantes podem tornar-se compreensíveis 
do ponto de vista da atitude investigativa dos participantes, uma vez que sua 
participação no processo de ensino e aprendizagem de ciências é a premissa 
fundamental para o avanço da AC, por meio da aula de campo.

A aula de campo foi constituída de três os momentos, o pré-campo, que 
seria o momento em que o professor organiza os conhecimentos curriculares, 
propõe a intervenção de campo em seus objetivos, metodologias de coleta 
de dados, registros e análise. No campo, os estudantes devem ser capazes de 
pensar criticamente acerca dos fenômenos observados. Coleta, organização e 
análise de dados, a partir de métodos específicos são atividades complexas, 
capazes de desenvolver nos estudantes um olhar questionador, com relação aos 
seus objetivos. O terceiro e último momento da aula de campo, o pós-campo, é 
importante para a construção dos saberes e dos conhecimentos desenvolvidos 
no campo. O pós-campo é o momento em que a aprendizagem aparece com 
ênfase, tendo em vista que os diálogos estabelecidos entre os sujeitos, o espaço 
e os objetivos da aula de campo ocorrem por meio da interação.

OS TEMAS GERADORES E A MALACOLOGIA NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS

A pesquisa propõe o desenvolvimento crítico dos sujeitos participantes, 
uma vez que, por meio de instrumentos próprios, considera as relações 
com seus pares e com o espaço não formal de educação. Dessa maneira, de 
acordo com Freire (1987), durante a investigação, os estudantes atuam como 
construtores de possibilidades para a práxis, com suas transformações, e com 
vistas à permanente liberdade no processo de ensino-aprendizagem do Ensino 
de Ciências.

Os temas geradores e os próprios significados que os constituem devem 
ser primeiramente compreendidos a partir de sua objetividade. Entre essas 
possibilidades, o tópico de malacologia no Ensino de Ciências foi adotado 
como o principal tema gerador para contextualizar os aspectos naturais do 
sambaqui, uma vez que sua constituição estrutural é composta pela deposição 
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de conchas de moluscos.

LOCAL DA PESQUISA

O sambaqui do rio Brasil foi o espaço não formal de educação adotado 
como cenário para o desenvolvimento das atividades desta pesquisa, de acordo 
com Jacobucci (2008). Trata-se de um sítio arqueológico do tipo sambaqui 
localizado na região do monumento turístico conhecido como “Ruínas do 
rio Salinas”, na cidade de Anchieta, sul do Espírito Santo, Brasil. Um dos 
principais aldeamentos construídos pelos jesuítas no Brasil está nas terras 
capixabas, cujo entorno é constituído de vestígios de ocupações pré-coloniais, 
como os sambaquis. A Figura 1 a seguir apresenta a região, o entorno e o local 
da pesquisa.

Figura 1 - Caracterização dos limites da área de estudo a partir de uma visão 
macroscópica, com a localização do Estado do Espirito, chegando à visão 

microscópica, por sua vez o local da pesquisa. A) Localização geográfica do Estado 
do Espírito Santo B) Cidades limítrofes do município de Anchieta;1- Anchieta Sede, 
2- Guarapari, 3- Alfredo Chaves, 4- Iconha, 5- Piúma. C) 6- Ruínas do rio Salinas. 
7- Região do sítio arqueológico do tipo sambaqui. D) Setas indicadoras da área de 

intervenção no sambaqui estudado (20º44’47ºS e 40º39’16ºW).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A aula de campo foi dividida em três etapas, sendo elas: o pré-campo, 
o campo e o pós-campo, as quais foram desenvolvidas sob a orientação 
do professor-pesquisador. A realização das etapas da aula de campo foi 
fundamental, para que os participantes estivessem integrados, por meio dos 
conceitos e dos procedimentos utilizados na pesquisa. Para tanto, os temas 
geradores apontaram para questões que, por sua vez, foram desdobradas em 
temas dobradiças, os quais estabelecem relações entre o tempo, o ambiente, 
e os modos de vida dos povos sambaquieiros e a atualidade, suscitando 
questionamentos. No que diz respeito à identificação dos avanços da 
alfabetização científica, no transcurso do desenvolvimento desta pesquisa, 
consideramos pertinente adotar as três categorias, conforme Sasseron e 
Carvalho (2008).

A coleta de dados de malacologia foi executada, por meio de fotografia, 
buscando, dessa maneira, alterar minimamente o sambaqui. Importante 
ressaltar que não houve coleta de conchas ou nenhum outro artefato, natural ou 
antrópico encontrado nos quadrantes delimitados pelos grupos de estudantes 
para observação.

O Quadro 1, nos apresenta as organizações didáticas para a 
contextualização da investigação, com vistas a orientar os vinte e um (21) 
estudantes, tais quais, divididos em quatro (4) grupos durante a aula de campo.
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Quadro 1 - Relação entre os eixos estruturante, temas geradores, grupos de 
estudantes e indicadores.

Conforme os eixos estruturantes, os indicadores da alfabetização 
científica adotados foram adaptados ao contexto da pesquisa, de acordo com 
o espaço não formal, os objetivos e a responsabilidade social da pesquisa, 
uma vez que as atividades desenvolvidas buscaram não alterar a paisagem 
do sítio arqueológico. Dessa maneira, foram adotados os procedimentos do 
tipo observação participante, em acordo com (LUDKE; ANDRÉ, 1986) e os 
diálogos, transcritos dos áudios e vídeos gravados durante as aulas em sala.

RESULTADOS ALCANÇADOS NAS ETAPAS DA AULA DE CAMPO 

Apresentamos os resultados alcançados de acordo com as etapas 
propostas para o desenvolvimento da aula de campo. Todas as etapas 
ocorreram sob a orientação do professor-pesquisador (PP), o qual interveio, 
quando necessário, sugerindo que os alunos fizessem anotações e inferências 

Eixo 
estruturante

Temas 
geradores

Temas dobradiças Grupos Indicadores de alfabetização 
científica

“Compreensão 
básica de termos, 
conhecimentos 

e conceitos 
científicos 

fundamentais”.

O Sambaqui e 
seres vivos

Os moluscos e a 
alimentação humana.

Todos os 
grupos: (1, 

2, 3 e 4)

• Seriação de informação
• Organização de informação
• Classificação de informação
• Raciocínio lógico
• Raciocínio proporcional
• Levantamento de hipóteses
• Testes de hipóteses
• Justificativa
• Previsão
• Explicação

O manguezal e 
a preservação da 
biodiversidade 
vegetal da mata 

atlântica.
“Compreensão 
da natureza das 
ciências e dos 
fatores éticos 

e políticos que 
circundam sua 

prática”.

O Sambaqui e 
o ambiente

O relevo, o solo e o 
ambiente costeiro.

A água e a 
manutenção da vida

“Compreensão 
e entendimento 

das relações 
existentes 

entre ciência, 
tecnologia, 
sociedade e 

meio- ambiente”. 
(SASSERON ; 
CARVALHO, 

2008).

As 
tecnologias, 
o ambiente 

e a educação 
patrimonial.

O ambiente, o 
satélite, a localização 

geográfica e a 
preservação do 

patrimônio.
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no decorrer do processo.

ETAPA PRÉ-CAMPO

A principal preocupação com esta etapa foi instrumentalizar 
os estudantes participantes quanto aos conceitos e as práticas para o 
desenvolvimento das etapas. Essa etapa foi fundamental para a coleta de 
dados e para os desdobramentos da pesquisa. Os estudantes participaram 
individualmente a partir de atividades como o documentário exibido e, 
tiravam informações importantes, como apresenta a estudante Janiele2 com as 
seguintes questões, expostas durante a roda de conversa:

Janiele: Professor, porque aqueles primeiros homens 
pré-históricos ficavam babando quando comia o resto de 
carne do tigre?
PP: Muito bem! Ocorre que aqueles hominídeos, Homo 
ergaster tinham seus dentes caninos muito grandes, não 
conseguindo fechar a boca completamente ao mastigar, 
fazendo com que a saliva escorresse, ou seja, eles 
babavam por causa da sua dentição.
Janiele: Canino, igual os dentes de cachorro?
PP: Sim, você lembra que estudamos em taxonomia, 
o cão doméstico (Canis lupus familiares) e o lobo (Canis 
lupus)! Estes animais são parentes devido ao gênero 
Canis por causa de uma característica específica, como 
os longos dentes caninos.
PP: Os humanos têm três tipos de dentes: os incisivos, 
os caninos e os molares! Estes conceitos estão previstos 
para o próximo ano, o 8º, quando vocês vão aprofundar 
nos estudos biológicos do corpo humano, de acordo com 
o currículo escolar previsto.

A estudante apresenta no diálogo alguns indicadores de alfabetização 
científica, a dizer, conhecimentos prévios, identificação e levantamento de 
hipóteses e organização de informações e de conceitos científicos.

2 O nome da estudante é verídico. Visto que, a pesquisa foi autorizada pela escola referida, pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde e fundamentada nos termos legais assinados 
pelos pais ou responsáveis e os próprios estudantes, entendemos como louvável identificar os 
protagonistas principais da pesquisa.
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O CAMPO

Nesta etapa, selecionamos os dados coletados somente de um dos 
quatro grupos. 

O Grupo (1), o qual foi selecionado apresentou resultados condizentes 
com relação às atitudes dos estudantes em campo, de acordo com as 
habilidades de manuseio de ferramentas e o desenvolvimento no trabalho 
participativo.

A Figura 3 retrata a delimitação do espaço do quadrante e a presença 
de conchas, característica a qual foi adotada como premissa na escolha do 
local. As características do sambaqui observadas pelos estudantes foram 
registradas em imagens e no diário de campo, acrescentando seus olhares 
sobre o ambiente, subsidiado pelo desenvolvimento das técnicas.

Figura 3 – Delimitação do quadrante do Grupo (1); Presença de conchas; 
Georreferenciamento; Prática malacológica.

Os componentes bióticos e abióticos do espaço estudado foram também 
descritos no croqui desenhado pelo Grupo (1), bem como as características 
do solo. A Figura 4 apresenta o croqui produzido pelo grupo (1), legendado e 
caracterizado com a percepção dos estudantes, as quais corroboram as anotações 
do diário de campo citadas acima. Os sentidos despertados em campo estão 
explícitos no desenho esquemático, apresentando as características bióticas e 
abióticas pesquisadas, mas também a presença do grupo praticando a aula de 
campo.
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Figura 4 – Croqui esquemático produzido pelo grupo (1).

As imagens da Figura 5 a seguir compõem a coleção produzida pelo 
grupo, a qual se constitui de três Ordens diferentes de bivalves.

Figura 5 – Conchas encontradas no quadrante do Grupo (1)

Com relação à produção das imagens para a identificação das espécies 
dos bivalves e gastrópodes encontrados no sambaqui, o Grupo (1) conseguiu 
uma considerável diversidade de conchas, entretanto, as posições orientadas 
no roteiro para a produção fotográfica não foram respeitadas, estando em 
desacordo com os resultados do grupo nas aulas do pré-campo.
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PÓS-CAMPO: PRODUÇÃO DIDÁTICO-EDUCATIVO

A seguir, os resultados dos trabalhos dos grupos nesta etapa estão 
descritos, apresentando os quadros de identificação dos moluscos fotografados.

A classificação organizada no Quadro 2 a seguir, apresenta a 
identificação das conchas, por meio das fotografias e a taxonomia aproximada 
proposta pelo grupo (1).

Quadro 2 – Taxonomia das conchas do Grupo (1)

O grupo (2) apresenta no Quadro 3 a taxonomia aproximada das 
conchas encontradas.

Quadro 3 – Taxonomia das conchas do grupo (2)

A seguir, o Quadro 4 apresenta a taxonomia aproximada das três 
conchas fotografadas, de acordo com o grupo (3).

Quadro 4 – Classificação das conchas do Grupo (3)

O Quadro 5 apresenta a taxonomia proposta pelos estudantes do grupo 
(4), no exercício de identificação.

Legenda Táxon Referência
A Puberella sp.

(SOUZA; LIMA;SILVA, 2011)
B Lirophora sp.

C Trachycardium muricatum

D Semele sp.

E Ostrea cf. puelchana

Legenda Táxon Referência
A Ostrea puelchana (d’ Orbigny, 1846) (SOUZA; LIMA; SILVA, 

2011)B Ostrea equestris ( Say 1834)
C Mactra isabelleana (d’ Orbigny, 1846
D

Legenda Táxon Referência
A Dosinia cf. concêntrica (SOUZA;

LIMA;SILVA, 
2011)

B Tivela cf. isabelleana

C Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758)
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Quadro 5 – Taxonomia das conchas coletas pelo Grupo (4)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa permitiu tecer algumas considerações acerca do 
desenvolvimento de suas etapas, as quais apresentam evidências importantes 
para a discussão proposta acerca do sambaqui como espaço de educação não 
formal potencial para uma aula de campo. Com relação aos resultados da 
produção didática, a totalidade dos dados coletados pelos estudantes durante 
todas as etapas da pesquisa conseguiu caracterizar o sambaqui estudado de 
acordo com os aspectos propostos.

A etapa pré-campo pode ser considerada fundamental para o 
desenvolvimento metodológico da aula de campo, sobretudo na etapa 
de campo, tendo em vista sua instrumentalização em sala de aula, como 
apresentado no diálogo transcrito nos resultados desta etapa.

Em campo, embora a atividade de registro fotográfico das conchas não 
tenha conseguido revelar todas as posições necessárias para a identificação 
dos moluscos, as imagens conseguidas em campo puderam caracterizar 
alguns aspectos importantes do sambaqui e da aula de campo. A representação 
esquemática do croqui corrobora tais aspectos observados.

A etapa pós-campo apresenta consideráveis dados sobre a diversidade 
biológica dos moluscos do sambaqui estudado. As conchas encontradas 
permitem afirmar que havia pelo menos onze gêneros entre os bivalves e 
gastrópodes.

Dessa maneira, quanto ao objetivo de desenvolver uma aula de campo 
para o ensino de tópicos de Ciências, entre os quais abordagem de temas 
malacológicos, conseguimos tê-lo atingido quando organizamos nossa prática 
a partir dessas atividades. Os estudantes foram incentivados a proceder 
em campo como cientistas no trabalho de coleta de amostras e sua análise, 

Legenda Taxon Referência
A Dosina Concentrica (Born, 1778)

(SOUZA; LIMA; SILVA, 
2011)

B Cerithium cf. atratum
C Cerithium cf. literatum
D Trachypollia sp.
E Farvatia cf.cellulosa
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acompanhados de um manual ordenador do trabalho.
Dito isso, podemos considerar que as potencialidades do sambaqui para 

o Ensino de Ciências, com vistas à alfabetização científica, são constatadas 
quando os estudantes desenvolveram suas observações nos diálogos com 
relação aos fatores constituintes do próprio sambaqui, entre eles os fatores 
naturais e culturais. Nas falas dos estudantes ocorrem percepções relacionando 
o tempo presente e os tempos pretéritos.

Em caso de algumas pretensões não atingidas, embora demonstrado 
o alcance dos objetivos da proposta da pesquisa, ao menos um arcabouço 
metodológico e temático deixaremos para os professores-pesquisadores, 
os quais poderão ser proveitosos tanto para discussão e análise quanto para 
incentivo a estudos posteriores, visto que os sítios arqueológicos do tipo 
sambaqui são potenciais espaços para diversas abordagens.
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Desenvolvimento de jogos didáticos para o Ensino 
de Ecologia

Development of educational games for Ecology Teaching

Thaise da Silva Garcia Moreira1 e Magui Aparecida Vallim2

RESUMO
Apesar do seu caráter interdisciplinar e da sua importância no contexto ambiental, 
o ensino de Ecologia costuma ser fragmentado e desinteressante. Contudo, o tema 
deveria ser abordado por meio do uso de estratégias que promovessem maior 
integração entre os seus conceitos. A presente pesquisa objetivou elaborar recursos 
didáticos com o intuito de promover o ensino-aprendizagem de Cadeias e Teias 
Tróficas de forma integrada aos Biomas Brasileiros. Assim, dois jogos didáticos 
foram concebidos de forma a favorecer a aprendizagem e compreensão dos conteúdos 
de maneira divertida e motivadora. Os jogos foram aplicados em uma turma do 6º 
ano do ensino fundamental. Posteriormente, os estudantes e a professora da turma 
responderam a questionários sobre aplicabilidade e qualidade dos jogos apresentados. 
Os jogos foram bem aceitos pelos estudantes no contexto escolar. Nossos resultados 
apontaram que os jogos foram capazes de integrar os conteúdos contribuindo para o 
processo de ensino-aprendizagem de forma prazerosa e dinâmica.
Palavras-chave: Ecologia; Ensino de Ciências; Jogos didáticos.

ABSTRACT
Despite its interdisciplinary character and its importance in the environmental context, 
the teaching of Ecology is often fragmented and uninteresting. However, the subject 
should be addressed through the use of strategies that promote greater integration 
between its concepts. This research aimed to develop didatic resources in order to 
promote the teaching-learning of Chains and Trophic Webs in an integrated way with 
the Brazilian Biomes. Thus, two didatic games were designed in a way to promote 
learning and understanding of content in a fun and motivate way. The games were 
applied in a class of the 6th year of elementary school. After, the students and the 
class teacher answered questions about the applicability and quality of the games 
presented. The games were good acceptance by students in the school context. Our 
results showed that the games were able to integrate the content, contributing to the 
teaching-learning process in a pleasant and dynamic way.
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INTRODUÇÃO

A Ecologia é uma ciência genuinamente interdisciplinar na qual a 
compreensão das interações entre os seres vivos e o ambiente depende de 
uma visão global e integrada (BRASIL, 1998). Em contrapartida, o ensino 
de Ecologia no ensino fundamental e médio costuma ser fragmentado em 
capítulos (Ciclos Biogeoquímicos, Cadeias e Teias alimentares, Biomas....) 
sem que haja uma preocupação de integrá-los. Ao ser abordado dessa 
forma, o ensino de Ecologia assume uma forma desinteressante e pouco 
compreensível, principalmente por abrigar conceitos teóricos que impedem 
a observação ou experimentação, obrigando ao aluno a decorar definições e 
classificações (BRASIL, 1997; 1998).

Muitos professores gostariam de ministrar aulas mais divertidas, 
atraentes, e que levem os alunos a construírem seus conhecimentos 
(CAMPINHOS, 2012; SOUZA et al., 2008), porém existem poucos recursos 
alternativos para estímulo e enriquecimento das aulas, disponíveis nas escolas, 
principalmente no tocante às escolas públicas (NETA; CASTRO, 2017; 
SILVA; VALLIM, 2015).

Apesar de enfrentar muitas adversidades, o Ensino de Ciências ainda 
apresenta resistência no que diz respeito a substituição do método tradicional 
(CASTRO; COSTA, 2011). No entanto, é necessário repensar a forma com 
que a ciência é praticada em sala de aula, uma vez que o uso de recursos 
e atividades proporciona facilidade de compreensão dos alunos (SOUZA, 
2017). Como forma de auxiliar neste processo de aprendizagem, os materiais 
didáticos podem ser utilizados para promoverem uma maior relação entre o 
estudante e o objeto de estudo, sendo sua utilização, fundamental para que 
ocorra o desenvolvimento cognitivo (SOUZA; MESSEDER, 2018).

Soares (2016) afirma que o uso de jogos tem um bom resultado 
quando utilizado para ensinar e fixar conteúdo, contudo, essa aplicação deve 
ser feita de modo organizado, metódico e prático (SOARES, 2016). Para 
Campos, Bortoloto e Felício (2003), o processo de transmissão e recepção das 
informações pode deixar algumas lacunas, que são preenchidas com o uso de 
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jogos, possibilitando, então, a obtenção de novas informações e experiências.
Sabendo da importância do uso de materiais didáticos no ensino, 

elaboramos dois jogos didáticos complementares (um para o ensino de 
Biomas Brasileiros e outro para Cadeias e Teias Tróficas), o que possibilita a 
integração destes temas em Ecologia.

O tema Biomas Brasileiros foi escolhido pois carece de materiais de 
apoio, sendo então transmitido através de aulas baseadas apenas em livros 
didáticos (SILVA; VALLIM, 2015), o que pode fazer com que os alunos 
estudem sobre uma fauna e flora que não são pertencentes à realidade 
brasileira já que a maioria dos livros apresentam seres vivos pertencentes a 
outros países (CAMPINHOS, 2012).

As Cadeias e Teias Tróficas, segundo Paz, Abegg, Filho e Oliveira 
(2006), são assuntos bastante conhecidos pelos alunos, no entanto, muitos 
estudantes não entendem como se dá o processo de formação de uma Teia 
Trófica, as complexidades que ocorrem dentro dela, ou ainda apresentam 
ideias conceituais equivocadas a respeito do assunto (MUNSON, 1994). Para 
superar esses problemas o material desenvolvido tem por objetivo fomentar 
o ensino-aprendizagem das Cadeias e Teias Tróficas de forma integrada aos 
Biomas, contextualizando os papéis desempenhados pelos seres vivos nos 
biomas e integrando assim, dois conteúdos que costumam ser ministrados 
isoladamente.

A criação do material almeja, ainda, promover a aprendizagem e a 
compreensão do conteúdo de uma forma divertida e motivadora, estimulando 
assim o senso crítico e o interesse dos alunos pelos conteúdos abordados.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram desenvolvidos dois jogos didáticos, um sobre os Biomas 
Brasileiros (Jogo “Qual é o Bioma?”) e outro sobre Cadeias e Teias Tróficas 
(Jogo “Descobrindo os habitantes”) (Figura 1) que podem ser utilizados 
separadamente ou de forma subsequente integrando os dois temas em um 
mesmo material, a critério do professor. Para isso, os jogos foram construídos, 
utilizando-se materiais leves e de baixo custo, sobre uma placa de E.V.A. 
(Acetato-vinilo de etileno), onde, em uma das faces desta placa está o Jogo 
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“Qual é o Bioma?” e na outra, o Jogo “Descobrindo os habitantes”.

Figura 1 – (A) Jogo “Qual é o Bioma?” com imagens dos Biomas Brasileiros e 
cartas de dicas fixadas. (B) Jogo “Descobrindo os habitantes” em um esquema de 

duas Cadeias Tróficas. (C) Jogo “Descobrindo os habitantes” com esquema de uma 
Teia Tróficas representadas pelas linhas laranja, verde, marrom e laranja. 

Fonte: a autora, 2019.

Os jogos passaram por um processo de validação prévia, por um 
grupo de 8 professores cursistas de uma turma do curso de Especialização 
em Ensino de Ciências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nessa 
oportunidade os jogos foram aprimorados segundo as sugestões obtidas. 
Em seguida, os jogos foram aplicados em uma turma com 11 alunos do 6º 
ano do ensino fundamental da rede privada do estado do Rio de Janeiro. A 
aplicação ocorreu em 2 tempos de aula pela professora regente da turma. Ao 
longo desse processo foram colhidas informações por meio de questionários 
respondidos pela professora regente (questões abertas e fechadas) e alunos 
(questões abertas).

JOGO “QUAL É O BIOMA?”

De acordo com Ricklefs (2003), bioma é uma forma de classificação 
das comunidades e ecossistemas biológicos de acordo com suas 
características semelhantes.

O jogo é composto por um tabuleiro de E.V.A. e 144 cartas de dicas 
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(feitas com cartolina) que contém informações características (imagens) dos 
Biomas Brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 
Pantanal). As cartas possuem diferentes cores (Localização – azul; clima – 
vermelho; vegetação – verde; características gerais – amarelo); há também um 
manual de instruções e um gabarito para o professor; um guia e uma tabela de 
fixação de conteúdo para os alunos.

Para a aplicação do jogo, a turma foi dividida em 6 grupos e cada um 
ficou responsável por um tipo de Bioma Brasileiro. Em seguida, cada grupo 
recebeu 24 cartas de dicas e dentre elas, deveriam separar aquelas relativas 
ao seu Bioma. Ao comando do professor e durante duas rodadas, os grupos 
deveriam fixar no tabuleiro duas características escolhidas (uma a cada rodada). 
Após duas rodadas, os grupos puderam trocar das cartas fixadas por outras, 
caso avaliassem que as fixadas estivessem incorretas. Ao final do processo, o 
professor utilizou os erros e acertos dos alunos para reforçar o conteúdo e, em 
seguida, cada aluno recebeu uma tabela de fixação de conteúdo, a qual também 
pontuaria no placar final. O grupo vencedor foi aquele com maior pontuação 
conforme a contagem das cartas de dicas fixadas corretamente no tabuleiro. É 
importante que o conteúdo teórico tenha sido ministrado previamente.

JOGO “DESCOBRINDO OS HABITANTES”

Em um ecossistema, a energia é passada de um produtor primário para 
uma série de consumidores através das relações alimentares, o que pode ser 
representado pelas cadeias tróficas. Devido ao compartilhamento de recursos 
entre populações diferentes, surgem diferentes vias de fluxo de energia, 
chamadas de teias tróficas (RICKLEFS, 2003).

O jogo é composto por um tabuleiro de E.V.A. (formado pelo verso da 
placa de E.V.A. do Jogo “Qual é o Bioma?”); 84 imagens com espécies da 
flora e a fauna características de cada um dos Biomas Brasileiros, impressas 
em cartolina, linhas de lã de diferentes cores; um manual de instruções e um 
gabarito para o professor; um guia de utilização e uma tabela de fixação de 
conteúdo para os alunos.

Para aplicação do jogo, a turma foi dividida em 6 grupos e cada um 
ficou responsável por um tipo de Bioma Brasileiro. Cada grupo recebeu 14 
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imagens compostas por espécies diferentes (todas pertencentes a fauna e flora 
dos Biomas Brasileiros). Dentre as imagens recebidas, havia a possibilidade 
de formação de três Cadeias Tróficas com cinco níveis tróficos cada, no 
entanto, apenas duas eram pertencentes ao Bioma representado pelo grupo. O 
início do jogo se deu com um grupo fixando suas duas Cadeias no tabuleiro 
e fazendo a ligação dos níveis tróficos com as linhas de lã. Ao final desta 
etapa, o professor realizou a correções das Cadeias Tróficas juntamente com 
a turma e o grupo que fixou as Cadeias desafiou os outros grupos a montarem 
uma Teia Trófica baseada nas espécies já fixadas no tabuleiro. O grupo que 
conseguiu montar a Teia de modo correto e com mais agilidade, pontuou. O 
professor analisou a possibilidade de existência dessas Cadeias montadas e 
sua relação com o Bioma em questão. Ao término do jogo, cada estudante 
recebeu um fluxograma para construírem uma Cadeia Trófica baseada em 
um dos Biomas Brasileiros de suas escolhas. Os grupos que preencheram 
corretamente, pontuaram e o vencedor foi aquele com maior pontuação final.

O jogo deverá ser aplicado somente após o conteúdo ter sido 
apresentado e trabalhado pelo professor, podendo ser utilizado com o objetivo 
de fixar os conteúdos ou mesmo como instrumento lúdico de contribuição 
para a aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS - DISCENTES

Na primeira questão: “O que você achou dos jogos? ”, nota-se que, 
de modo geral, houve uma boa aceitação dos jogos pelos alunos. Dos 11 
estudantes, apenas 2 discordaram (nº 8 e nº 9) e os demais se expressaram 
positivamente (Tabela 1).
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Tabela 1 - Questões 1 e 2 com respectivas respostas dos alunos

Na segunda questão: “Os jogos ajudaram você a entender melhor os 
assuntos abordados ou não faz diferença se o professor usa ou não os jogos em 
sala?”, 10 estudantes disseram que ajudam a entender os conteúdos (Tabela 
1).

Baseado nas respostas das questões 1 e 2, podemos inferir que os 
estudantes reconhecem o uso de jogos como um tipo de recurso pedagógico 
atrativo e eficiente. Canto e Zacarias (2009) destacam que os jogos 
didáticos atuam como um importante facilitador para o processo de ensino 
e aprendizado e atrai o interesse dos alunos como um todo. Para Pedroso 
(2009), os jogos didáticos apresentam um potencial maior no processo de 
aprendizado do que os tradicionais exercícios.

A terceira pergunta investigou o que mais os estudantes gostaram no 
jogo e as respostas foram as mais variadas (Tabela 2).

1. O que você achou dos jogos?
2. Os jogos ajudaram voce ̂ a entender melhor 

os assuntos abordados ou não faz diferença se o 
professor usa ou não os jogos em sala de aula?

Estudante Resposta Resposta

1 “Legais” “Os jogos me ajudaram a entender os biomas”

2 “Legalzinho” “Ajuda a entender melhor o assunto que estamos estu-
dando”

3 “Interessante e atrativo” “Fez diferença e fez com que eu soubesse a matéria”

4 “Eu acho que o jogo é interessante 
porque assim podemos relembrar o 

que foi aprendido”

“Os jogos me ajudou a lembrar a matéria estudada e 
acho que em quanto se aprende é bom porque ao mes-
mo tempo que ajuda a lembrar a matéria a pessoa se 

diverte”

5 “Achei muito legal e interessante” “Ajudam muito”

6 “Divertido e bom” “Me ajudaram e os jogos ajudam sim”

7 “Legal diferenciado” “Me ajudaram”

8 “Eu não gostei muito” “Ajudou um pouco”

9 “não achei muito legal” “Sim, me ajudou a entender a matéria”

10 “Legal mas eu fiz tudo sozinha” “Sim”

11 “Legal” “Sim, sim”
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Tabela 2 - Questões 3 e 4 com as respectivas respostas dos alunos

De acordo com as respostas dadas pelos alunos para esta questão, 
percebemos que os jogos aumentaram o interesse pelos assuntos abordados, o 
que contribui positivamente para o processo de ensino e aprendizagem. Além 
disso, o jogo por si só facilitou a interação interpessoal. Segundo Moreira 
(2008), através da interação social ocorre compartilhamento de ideias, o que 
acabará gerando novos saberes e experiências.

Na pergunta “O que você sugere para que o jogo fique melhor?”, os 
alunos sugeriram diferentes coisas (Tabela 2).

Destacamos as respostas dos estudantes de números 1, 3 e 5 que 
sugeriram acrescentar mais conteúdo no jogo, sejam eles relacionados aos 
próprios Biomas ou ainda outros tipos de assuntos. Estes relatos demonstram 
que houve interesse dos alunos não só pelo conteúdo abordado no jogo, como 
também em aprender outros temas.

Os materiais de apoio “Tabela de Biomas” e “Fluxograma de Cadeia 
Trófica” foram elaborados com o intuito de que, ao final de cada jogo didático 
apresentado, os alunos repassem o que foi trabalhado como forma de fixação 
dos conteúdos. Dos 11 alunos da turma, apenas 7 devolveram os materiais de 

3.  O que você mais gostou nos jogos? 4. O que você sugere para que o jogo fique 
melhor?

Estudante Resposta Resposta

1 “Achei interessante a localização dos 
biomas”

“Que não coloque só os biomas brasileiros, mas os de 
outros lugares”

2 “Achei legal caracterizar os biomas, 
e fazer cadeias alimentares é tentar 

fazer mais de uma”
“Fazer individual”

3 “A competição” Mais biomas”

4 “Montar as cadeias e as 
características dos biomas”

“Acho que nada poderia melhorar porque o jogo já está 
ótimo”

5 “Que o meu time ganhou e porque 
falam de biomas e teias”

“que coloque mais assuntos que conhecemos”

6 “As opções de biomas” “terem mais opções”

7 “Da vitoria que o meu grupo 
ganho”.

“Para valer doce ou pontos”

8 “Foi fazer o trabalho em dupla” “Sla” (Entendemos como “sei lá”)
9 “Não sei” “que tenha comida”

10 “Nada” “que o seu parceiro te ajude”

11 “Que não teve muito tempo de aula” 
(Entendemos como não teve tempo 

de aula tradicional)
“Eu ganhando”
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apoio preenchidos.
Para o material de apoio “Tabela de Biomas” do Jogo “Qual é o 

Bioma?”, verificamos que, das 3 características (vegetação, clima e localização 
dos Biomas) a maioria dos alunos obtiveram mais acertos na característica 
“Clima”. Quando analisamos a quantidade de acertos por Bioma, o “Pampa” 
e a “Caatinga” foram os que obtiveram mais acertos de características. Em 
Canto e Zacarias (2009), os autores também elaboraram um jogo para trabalhar 
o assunto “Biomas” e verificaram que ele contribuiu no processo de ensino e 
aprendizagem por serem aplicados de forma descontraída e em um ambiente 
alegre e favorável.

Para o material de apoio “Fluxograma de Cadeia Trófica” do Jogo 
“Descobrindo os habitantes”, verificamos que a maioria dos estudantes (n=8) 
conseguiu montar as Cadeias de forma correta e conseguiram perceber 
a posição de cada espécie (Produtores, consumidores e decompositores) 
na Cadeia Trófica. Nenhum dos estudantes desenhou setas, linhas ou 
algo semelhante de forma a indicar a sequência dos níveis tróficos e/ou 
transferência de energia, sendo possível que ainda haja algum tipo de dúvida 
relacionada a essa questão.

AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO - DOCENTE DA TURMA

Na questão “Você acha que os alunos receberam bem o material? ( ) Sim 
( ) Não. Descreva sua experiência: ”, a professora respondeu afirmativamente 
para os dois jogos e relatou a experiência de modo positivo (Tabela 3).

Tabela 3 - Questões e suas respectivas respostas da docente da turma
Perguntas Respostas

1ª Jogo “Qual é o Bioma?”: “Você acha que os 
alunos receberam bem o material? ( ) Sim ( ) Não. 

Descreva sua experiência: ”

(X) Sim. “O fato de ser um jogo, atrai a atenção dos alunos 
por fugir da aula tradicional, onde eles podem aplicar o que 

aprenderam”

2ª Jogo “Descobrindo os habitantes”: “Você acha 
que os alunos receberam bem o material? ( ) Sim ( 

) Não. Descreva sua experiência: ”

(X) Sim. “A possibilidade de interação entre os grupos na for-
mação das teias, gerou uma competição saudável”

3ª “Você considera que os jogos utilizados contri-
buíram positivamente para o processo ensino- 

aprendizagem dos alunos? Como?”

“Sim, muitos alunos tiraram dúvidas sobre o conteúdo, os 
organismos, etc. durante a atividade. Isso me possibilitou pon-
tuar melhor o conteúdo para que o aluno aplicasse no jogo”

4ª “Como professor, você sente dificuldade em 
encontrar jogos didáticos sobre Biomas e Cadeias 

Alimentares? ( ) Sim ( ) Não”

(X) Sim

5ª “Você acredita que o material permite integrar o 
conteúdo de Biomas brasileiros com os de Cadeias 

e Teias Tróficas? ( ) Sim ( ) Não”

(X) Sim
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Segundo Marasini (2010), os jogos por si só, atraem a atenção 
dos alunos e elevam a motivação dos mesmos com relação ao processo de 
aprendizagem, já que oferecem dinamismo às aulas (FIALHO, 2008). Os 
jogos contribuem, também, para sociabilidade e a coparticipação entre os 
estudantes em razão do seu agrupamento (ESPINDOLA et al., 2017), ou seja, 
ao se depararem com as regras, os alunos interagem mais como forma de 
alcançar soluções para chegarem ao objetivo proposto pelo jogo. Essa busca 
por soluções gera um clima de cooperação entre os alunos.

Se tratando da contribuição dos jogos apresentados para o processo 
ensino-aprendizagem dos alunos, a docente também responde positivamente 
(Tabela 3).

Baseado no relato da professora e nas respostas satisfatórias obtidas 
nos materiais de apoio respondidos pelos estudantes (“Tabela dos Biomas e 
Fluxograma da Cadeia Trófica”), entendemos que os jogos apresentados são 
um recurso essencial para que os alunos pudessem ver na prática o que foi 
trabalhado em uma aula teórica.

Na 4ª questão, a professora regente afirma em encontrar dificuldade na 
obtenção de jogos didáticos sobre Biomas e Cadeias Tróficas (Tabela 3).

Apesar da internet e da tecnologia atuarem facilitando a busca 
por recursos alternativos que contribuam para o processo de ensino e 
aprendizagem, é comum encontrarmos temas dentro da Biologia que 
apresentam pouco ou nenhum material didático (GUIMARÃES, 2019). 
No entanto, sabemos que o uso destes recursos contribui positivamente, 
em diferentes aspectos, para o desenvolvimento do aluno. Segundo Fialho 
(2008), os jogos, por exemplo, podem contribuir para estimular, desenvolver 
o aprendizado e auxiliar no trabalho grupal dos alunos.

Na 5ª questão, a docente demonstra concordar que o material permite a 
integração dos conteúdos abordados (Tabela 3).

Como conhecemos as dificuldades encontradas pelos professores, 
dentre elas, adquirir materiais didáticos (Guimarães, 2019), pensamos 
em elaborar um material que oferece algo além do habitual, ou seja, 
a possibilidade de trabalhar dois assuntos em uma mesma aula. Isso é 
importante para que os alunos desconstruam a ideia de que cada assunto atua 
isoladamente, ou seja, com este formato de dois jogos complementares, é 



280

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

possível que o aluno perceba a integração entre os temas. Para Silva (2012), 
essa integração entre os temas é importante para que o aluno associe os 
conteúdos com o ambiente externo onde ele vive.

A questão de número 6, investiga a opinião da docente a respeito dos 
pontos positivos, negativos e possíveis sugestões para o material (Tabela 4).

Tabela 4 - Questão 6 com as respectivas respostas da docente da turma

Para solucionar o ponto negativo citado pela professora-regente para o 
Jogo “Descobrindo os habitantes”, a mesma sugeriu em comunicação oral, o 
uso de imagens que apresentem animais mais conhecidos ou colocar imagens 
de animais em seu momento de refeição para que o aluno associe o tipo de 
hábito alimentar do organismo em questão, ou ainda, escrever o tipo de hábito 
alimentar do organismo na imagem. Julgamos necessário a modificação das 
imagens para outras em que os animais estejam no momento da alimentação, 
acrescentando ainda nestas imagens, o tipo de hábito alimentar do organismo 
como sugerido pela professora-regente. Considerando estes relatos, julgamos 
necessário rever as regras e formas de jogar.

A professora-regente relatou verbalmente, que os jogos permitiram que 
os alunos compreendessem as relações tróficas integradas aos biomas. O que 
nos faz entender que o jogo foi capaz de atuar como facilitador do processo 
de ensino-aprendizado. Corroborando os dados obtidos em Canto e Zacarias 
(2009), onde foi elaborado um jogo para o ensino de biomas terrestres e, este, 
foi bem aceito e eficaz no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que, de modo geral, os jogos foram bem aceitos e a 
aplicação transcorreu de forma prazerosa, despertando o interesse não só 
pelo material, como também pelo conteúdo abordado pelos jogos. Além 

“Pontos positivos, negativos e sugestões?”
Positivos Negativos

“Uso em grupo, conexão entre conteúdos, 
modo de jogar”

“Nas cadeias, os organismos em maioria eram desconhecidos 
pelos alunos, a ponto de não conseguirem identificar carnívoros 
e herbívoros. Nas teias, a questão de desafiar os outros grupos 
deve ser repensada, toma muito tempo pois são muitos grupos”
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disso, contribuíram positivamente para a formação do aluno, já que estes 
puderam revisar o conteúdo e ainda tomar o conhecimento de animais antes 
não conhecidos por pertencerem a Biomas diferentes dos quais os estudantes 
estão inseridos.

Os jogos se revelaram capazes de promover a conexão dos assuntos: 
Biomas Brasileiros e Cadeias e Teias Tróficas minimizando a fragmentação 
dos conteúdos. Com isso, acreditamos que, o presente material didático 
contribui para um ensino mais concreto e contextualizado.

Esperamos que, em um futuro próximo, haja uma redução das aulas 
tradicionais e um aumento de aulas mais lúdicas. Para isso, é importante 
que cursos de formação e aperfeiçoamento de professores incentivem o uso 
de recursos didáticos, e que os professores da educação tenham condições 
adequadas para a realização do trabalho.
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Percepções de estudantes sobre biomas, animais 
e vegetais: um estudo no 7º ano do ensino 

fundamental no Rio de Janeiro
Students’ perceptions about biomes, animals and plants: a study 

in the 7th grade in elementary education in Rio de Janeiro
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RESUMO
A escola é um espaço privilegiado para a discussão da problemática socioambiental. 
Neste estudo o objetivo foi investigar a percepção de estudantes do ensino fundamental 
sobre biomas, animais e vegetais. A pesquisa teve natureza qualitativa. Em 2019 
foi aplicado um questionário com perguntas abertas a 26 estudantes no sétimo ano 
do ensino fundamental de uma escola no estado do Rio de Janeiro. Foi utilizada a 
técnica de análise de conteúdo. Onze estudantes relacionaram bioma ao conjunto de 
componentes bióticos e abióticos e cinco respondentes ao conjunto de seres vivos. 
Quinze estudantes reconheceram o bioma Mata Atlântica no município de localização 
da escola. Nas respostas foram citados mamíferos, aves e répteis e plantas alimentícias 
como os principais representantes da fauna e flora deste bioma. Os resultados apontam 
a relevância de investigações sobre percepção ambiental em diálogo com questões 
socioambientais na proposição de estratégias educativas no Ensino de Ciências.
Palavras-chave: Percepção ambiental; Mata atlântica; Fauna; Flora; Educação básica.

ABSTRACT
The school is a privileged space for discussing socio-environmental issues. In this 
study the objective was to investigate the elementary school students’ perceptions 
about biomes, animals and plants. In 2019 a questionnaire with open questions was 
applied to 26 students in the seventh year of elementary school at a school in the state 
of Rio de Janeiro. The content analysis technique was used. Eleven students related 
the biome to the set of biotic and abiotic components and five respondents to the set of 
living beings. Fifteen students recognized the Atlantic Forest biome in the municipality 
where the school was located. In the responses, mammals, birds and reptiles and food 
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plants were mentioned as the main representatives of the fauna and flora of this biome. 
The results point to the relevance of investigations on environmental perception in 
dialogue with socio-environmental issues in proposing educational strategies in 
science education.
Keywords: Environmental perception; Atlantic forest; Fauna; Flora; Elementary 
education.

INTRODUÇÃO

Os problemas socioambientais ganharam espaço para discussão na 
sociedade contemporânea, sendo urgente o desenvolvimento de propostas que 
permitam aprofundar reflexões sobre a crise ambiental e seus impactos no 
ambiente e na vida humana (LAMEGO; SANTOS, 2019). O cenário atual 
caracteriza-se por uma ótica de crise ambiental e civilizatória, permeado 
por interesses sociais, políticos e econômicos que geram disputas e conflitos 
sobre bens naturais (JACOBI, 2003). Uma educação comprometida com 
reflexões críticas sobre estas questões pode contribuir para a “[...] construção 
da consciência ecológica e da ciência no entendimento da [...] problemática 
ambiental através de um olhar crítico e reflexivo” (AVILA; LINGNAU, 2015, 
p. 138).

Melo e Wiziack (2017) reconhecem a escola com um espaço 
privilegiado para discutir de forma crítica sobre os problemas socioambientais 
que permeiam a crise ambiental por meio de uma interlocução entre 
aspectos biológicos, econômicos, políticos e culturais. Diante da atual crise 
ambiental, no ensino comprometido com tais discussões busca-se desenvolver 
estratégias para trabalhar questões com estudantes, fazendo-os refletir sobre 
diferentes temáticas, articulando demandas ambientais e questões sociais e 
contextualizando com a realidade em que eles estão inseridos. Os estudos 
sobre percepção ambiental se caracterizam por entender o ambiente a partir 
das construções mentais dos sujeitos, sem reduzi-lo a aspectos unicamente 
ecológicos (TUAN, 1980). Dessa forma, eles permitem compreender como 
os sujeitos percebem os problemas ambientais a partir de um cruzamento 
entre cultura e ambiente, ou seja, por meio das vivências dos diferentes 
sujeitos sociais em uma determinada área geográfica (TUAN, 1980). O estudo 
da percepção ambiental é de grande relevância para compreender as inter-
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relações ser humano/ambiente, possibilitando a efetivação de um trabalho 
contextualizado a partir da realidade do público alvo. Em relação aos estudos 
sobre percepção ambiental, encontra-se apoio no trabalho de pesquisadores 
em Educação em Ciências, que realizam estudos com estudantes de diferentes 
segmentos da educação básica, principalmente no que se refere a biomas 
brasileiros (SCHWARZ et al., 2007; PARIS et al., 2014; LAMEGO; SANTOS, 
2019).

Compreender as percepções dos indivíduos pode contribuir no 
planejamento de práticas pedagógicas que estimulam mudanças de atitudes a 
partir de ações que visam à sensibilização. Para que isso ocorra, Schwarz et al. 
(2007) afirmam ser fundamental a realização de um mapeamento da percepção 
dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem a fim de 
planejar, efetuar e analisar ações. Menghini (2005) afirma que as percepções 
do mundo conduzem os comportamentos humanos, respondendo cada um de 
acordo com suas perspectivas e vínculos com o meio, dependendo de suas 
interpretações precedentes, desenvolvidas durante toda a vida. Marin et al. 
(2003) entendem que as percepções são influenciadas por ações relacionadas 
à memória, imaginário, experiências e afetividade.

A Mata Atlântica, um dos biomas de maior diversidade mundial e 
com grande número de espécies endêmicas, está ameaçado de destruição. O 
município de São Gonçalo, localizado no estado do Rio de Janeiro, apresenta 
remanescentes florestais desse bioma. Segundo Santos et al. (2012), a maior 
parte de remanescentes de Mata Atlântica encontrada no município de São 
Gonçalo situa-se na Área de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno 
(APAEP), uma Unidade de Conservação criada por mobilização popular. 
Estudos do campo do Ensino de Ciências como os de Pina (2016) e Givergir 
et al. (2017), voltados para a APAEP, apontam a relevância da aproximação 
dos estudantes ao bioma Mata Atlântica.

Considerando a importância de percepções e representações ambientais 
na educação em ciências, este estudo tem por objetivo investigar a percepção 
ambiental de estudantes do ensino fundamental sobre biomas e animais e 
vegetais que vivem na Mata Atlântica.
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METODOLOGIA

A pesquisa apresenta uma abordagem predominantemente qualitativa, 
articulada à quantificação dos dados em algumas análises (ANDRÉ, 2010). O 
uso da abordagem qualitativa se justifica por se tratar de uma investigação que 
busca compreender o universo das significações atribuídas pelos sujeitos ao 
objeto da pesquisa, ou seja, aprofundando o conhecimento sobre o fenômeno 
estudado e levando em consideração as subjetividades que permeiam o campo 
(MINAYO, 2009).

Em 2019 foi aplicado um questionário para 26 estudantes do sétimo ano 
do ensino fundamental de uma escola pública estadual localizada no município 
de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O questionário foi elaborado com perguntas 
abertas e neste trabalho é apresentada a análise das respostas às perguntas: 
a) Como você conceitua o termo bioma?; b) Qual bioma existe no município 
de São Gonçalo?; c) Cite três animais nativos do bioma existente em São 
Gonçalo; d) Cite três vegetais nativos do bioma existente em São Gonçalo.

Segundo Gerhardt et al. (2009, p. 69), o uso do questionário se 
caracteriza como instrumento de “[...] coleta de dados constituídos por uma 
série ordenada de perguntas respondidas por escrito”. Seu uso se justifica por 
se tratar de uma maneira rápida e eficiente de obtenção de dados em curto 
período de tempo, além de poder garantir o sigilo sobre a identificação do 
respondente (MARCONI; LAKATOS, 2003; GIL, 2010).

O tema e objetivos da pesquisa foram informados aos responsáveis dos 
estudantes e aqueles que concordaram com a participação dos filhos assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a fim de preservar o 
sigilo da identidade desses estudantes. Seguindo as normas éticas de pesquisa, 
empregou-se um sistema de codificação alfanumérico, sendo uma combinação 
de letras do alfabeto e números. Para diferenciar as respostas dos estudantes 
foi utilizada a letra A seguida de um número. Cabe ressaltar que a numeração 
não está relacionada ao grau de importância das respostas.

Após sucessivas leituras das repostas às perguntas, elas foram analisadas 
pela técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016). Foi possível categorizar 
as respostas em unidades de registro, que correspondem ao “[...] segmento 
de conteúdo considerado unidade de base” e unidades de contexto, que estão 
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associadas a uma “[...] unidade de compreensão para codificar a unidade de 
registro” (BARDIN, 2016, p. 134-137). Os gráficos foram construídos com 
base no número de citações de animais e plantas nativos existentes no bioma 
do município de São Gonçalo, segundo as percepções dos participantes da 
pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a leitura das respostas elas foram reunidas em categorias analíticas. 
Com relação ao conceito de bioma, destacaram-se respostas dos estudantes 
que associaram bioma a ecossistema, ou seja, entendendo como o conjunto 
de fatores não vivos e seres vivos, porém, excluindo o ser humano (Tabela 1):

Tabela 1 - Percepção dos estudantes do ensino fundamental sobre bioma

Fonte: Os Autores, 2020

Onze (11) respondentes relacionaram o bioma ao conjunto de 
componentes bióticos e abióticos: “[...] é clima, vegetação, fauna e flora” 
(A1); “São lugares com diferentes climas e vegetação” (A3). Nas respostas 
dos estudantes participantes o conceito de bioma está relacionado ao tipo de 
vegetação e as condições climáticas como características importantes para 
delimitar essa área. Cinco estudantes relacionaram ao conjunto de seres vivos. 
Os resultados encontrados se aproximam daqueles da pesquisa realizada por 
Pina (2016), em que a autora destaca respostas com associação entre bioma 
e ecossistema. Também as repostas excluem a presença do ser humano no 

Unidades de registro Unidades de contexto Nº de respostas
(%)

Componentes  bióticos  e
abióticos

Relaciona-se ao conjunto de organismos vivos e não 
vivos, associando ao conceito de ecossistema. 11 (42,3)

Conjunto de seres vivos Relaciona-se  ao  conjunto  de  organismos vivos, ex-
cluindo os aspectos abióticos. 5 (19,3)

Localização Relaciona-se a um determinado lugar. 3 (11,6)
Ambiente preservado Relaciona-se a um local protegido, sem a interferência 

humana. 1 (3,8)
Tipo de vegetação Relaciona-se aos diferentes tipos de vegetais, excluindo 

animais e outros seres vivos. 1 (3,8)
Paisagem Relaciona-se a percepção de uma parte do ambiente 

analisado. 1 (3,8)
Em branco Não se identificou nenhum tipo de resposta. 4 (15,4)
Total - 26 (100)
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bioma, “[...] esquecendo a relação que existe entre o ser humano e o meio 
ambiente” (ALVES; OLIVEIRA, 2016, p. 7).

Na segunda pergunta buscou-se investigar se os estudantes reconheciam 
o bioma existente no município de São Gonçalo, RJ. Dos 26 estudantes 
participantes da pesquisa, 15 reconheceram o bioma Mata Atlântica, seis 
(6) citaram o bioma Pantanal e cinco (5) responderam Amazônia. O 
reconhecimento pela maioria dos estudantes do bioma Mata Atlântica em 
São Gonçalo pode estar relacionado ao fato de a escola em que a pesquisa foi 
desenvolvida apresentar um histórico de atividades pedagógicas relacionadas 
à APAEP, local onde se encontra a maior parte de remanescentes de Mata 
Atlântica no município de São Gonçalo, situada no Engenho Pequeno (PINA, 
2016; GIVERGIR et al., 2017). Entretanto, 42,3 % dos estudantes não 
reconheceram a Mata Atlântica como o bioma predominante do município de 
São Gonçalo. Este resultado pode ser influenciado pela falta de reconhecimento 
e pertencimento do espaço onde os indivíduos estão inseridos. Segundo Paris et 
al. (2014), práticas pedagógicas que envolvam o (re)conhecimento dos biomas 
são importantes para auxiliar os sujeitos envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem sobre gestão, conservação, sentimentos e pertencimentos sobre 
os biomas, em especial neste estudo a Mata Atlântica.

Quando perguntados sobre os animais nativos existentes no bioma do 
município de São Gonçalo, os estudantes indicaram nomes de mamíferos (45 
respostas), aves (17) e répteis (13) como sendo os principais representantes da 
fauna deste bioma (Gráfico1):
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Gráfico 1 - Percepção dos estudantes do ensino fundamental sobre a fauna nativa do 
município de São Gonçalo

Fonte: Os Autores, 2020.

Na percepção dos estudantes os mamíferos formam o grupo prevalente 
de animais nativos. Em uma pesquisa realizada por Schwarz et al. (2007), os 
resultados foram diferentes, já que as aves foram o grupo animal mais citado 
pelos estudantes. De acordo com Paris et al. (2014, p. 41), o destaque dado 
a esses animais decorre “[...]de campanhas nacionais, desencadeadas por 
organizações não governamentais, onde eles são apresentados como símbolos 
de conservação da natureza no Brasil”. Os dados divergem dos encontrados 
por Pina (2016), em que os animais domésticos foram os mais citados, com 
destaque para cachorro e gato. Nesta pesquisa os animais selvagens foram os 
mais citados, sendo a onça e a cobra aqueles que se aproximam da pesquisa 
realizada por Paris et al. (2014).

Com relação à flora nativa do município de São Gonçalo, destacou-se 
nas respostas dos estudantes o maior número de espécies frutíferas (Gráfico 
2).
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Gráfico 2 - Percepção dos estudantes do ensino fundamental sobre a flora nativa do 
município de São Gonçalo

Fonte: Os Autores, 2020.

Em relação à flora desse bioma, os estudantes apontaram em maior 
número exemplos de espécies alimentícias, diferentemente dos resultados 
encontrados nos trabalhos de Schwarz et al. (2007) e Pina (2016), no qual os 
vegetais mais citados foram respectivamente espécies arbóreas não frutíferas 
e plantas ornamentais. Foram citadas várias frutíferas e hortaliças, podendo 
estar vinculadas ao cotidiano desses estudantes. Entre as respostas com maior 
número de citações, apenas algumas espécies de palmeiras e orquídeas são 
plantas nativas da Mata Atlântica; o pau-brasil teve apenas uma citação. Nesse 
sentido, esses resultados se aproximam dos estudos de Pina (2016). O número 
de vegetais citados foi menor do que o de animais, possivelmente por se fazer 
presente a “cegueira botânica”, que se caracteriza pelo “pouco conhecimento e 
interesse pelas plantas” (MATOS et al., 2015, p. 216). Para Paris et al. (2014), 
esta dificuldade pode estar relacionada ao sentimento de não pertencimento 
ao bioma onde os participantes da pesquisa residem. Os resultados deste 
estudo podem contribuir para a proposição e desenvolvimento de estratégias 
educacionais no Ensino de Ciências na escola.
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CONCLUSÃO

Os resultados apontam a predominância do reconhecimento pelos 
estudantes do bioma Mata Atlântica no município. Os animais mais citados 
foram mamíferos, entre eles a onça-pintada, o macaco e mico-leão-dourado, 
possivelmente  por  serem conhecidos pelos estudantes por fazerem parte de 
campanhas governamentais ou serem indicados como símbolos nacionais. As 
plantas mais citadas como nativas da Mata Atlântica foram: palmeira/coqueiro, 
a alface, a mangueira e a bananeira, provavelmente por serem plantas que 
fazem parte do cotidiano dos estudantes.

Conhecer a percepção ambiental discente é importante para compreender 
sentidos e representações sobre os biomas. Os resultados do estudo apontam 
a potencialidade de investigações sobre a percepção e sentidos atribuídos 
pelos estudantes aos biomas no Ensino de Ciências em diálogo com questões 
socioambientais, valorizando o ambiente de estudo ou moradia. Investigações 
futuras podem contribuir com análises de representações não verbais e 
problemas socioambientais relacionados a biomas.
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A pedofilia em debate no ambiente escolar: 
estratégias de como abordar a temática em sala de 

aula
Discussing pedophilia on school: strategies on how to approach 

the subject on the classroom

Ana Beatriz Azevedo de S. dos Santos1 e Cristianni Antunes Leal2

RESUMO
O objetivo deste estudo é apresentar estratégias didáticas para a abordagem da 
pedofilia na Educação Básica. Para isso, optou-se por uma pesquisa descritiva que 
utilizasse como fonte de dados uma pesquisa bibliográfica sobre a temática, além da 
experiência das autoras. Como preposição do estudo, há estratégias didáticas para 
abordagem do assunto em sala de aula e como proceder na identificação de casos.
Palavras-chave: Pedofilia; Educação; Estratégia Didática; Tema controverso.

ABSTRACT
This study aims to indicate didactic strategies on how to approach the subject of 
pedophilia in basic education. For this, the methodology chosen was a descriptive 
inquiry using as a statistical source bibliographic research about the thematic and 
the authors' experience on the subject. Therefore, the study's proposition is: there are 
didactic strategies to approach the subject in the classroom and how to proceed in case 
of detection.
Keywords: Pedophilia; Education; Strategies Didactic; Controversial theme.

INTRODUÇÃO

A relação criança/adolescente e educação estão atreladas ao processo 
educativo, é importante ressaltar que crianças e adolescentes apresentam 
vulnerabilidades aos diferentes perigos, dentre eles destacam-se a ação de 
pedófilos.

Segundo Bertoli, Benato e Machado (2018), a pedofilia ocorre em 
nível mundial e em diferentes âmbitos: educacionais, socioeconômicos e 
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étnicos. No campo da psicologia, a pedofilia é descrita por meio da análise 
do comportamento, em que se busca uma compreensão geral da conduta do 
indivíduo com o intuito de analisar o modo como o pedófilo se relaciona com 
o ambiente físico e social (BERTOLI; BENATO; MACHADO, 2018).

Para Etapechusk e Santos (2017), a etiologia da palavra pedofilia 
tem sua origem no grego “paidos”, criança ou infante, e “philia” significa 
amizade, amor. Tal definição traduz a pedofilia como atração sexual por 
crianças. Porém, o significado sofreu alterações ao longo dos tempos, sendo 
empregada para caracterizar comportamentos sociais impróprios de um 
indivíduo, geralmente homens que se relacionam sexualmente ou pratica ato 
obsceno com crianças menores de idade (ETAPECHUSK; SANTOS, 2017).

É importante lembrar que na história da civilização, diferentes culturas 
— grega, romana e outras – consideram ou já consideraram a relação sexual de 
adultos com crianças um ato normal. Porém, na cultura brasileira essa prática 
é considerada uma patologia e/ou crime (BERTOLI; BENATO; MACHADO, 
2018). Segundo Barros e Rocha (2015), no início do século XX, os direitos 
da criança passaram a ser reconhecidos a partir da Declaração de Genebra, 
alicerçada pela Declaração dos Direitos do Homem em 1948. Posterior a esse 
período, em 1959, é aprovada a Declaração Universal dos Direitos da Criança 
pela Organização das Nações Unidas (BARROS; ROCHA, 2015).

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no artigo 227, reforça os 
papéis da família, da sociedade e do Estado, a fim de que assegure à criança/
adolescente e ao jovem diferentes direitos, dentre eles salvá-los da negligência, 
da discriminação, da exploração, da violência, da crueldade e da opressão 
(BRASIL, 1988). Em contrapartida, o Ministério Público do Paraná, por 
exemplo, aponta que no país, em 2018, 66 mil crianças/adolescentes foram 
vítimas de abuso sexual, sendo em sua maioria meninas (53,8%) entre 0-13 
anos, em que quatro delas são abusadas por hora. No total, entre meninas e 
meninos, contabilizam 180 estupros por dia (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020).

Ampliando as discussões pelos direitos das crianças/adolescentes, o 
Brasil elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, declarando total proteção às crianças e adolescentes. 
O ECA, no Art. 2 (dois), delimita as faixas etárias que diferenciamos crianças 
e adolescentes, conforme podemos observar abaixo:
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Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade.

O Art. 2º (segundo), declara que de 0 (zero) a 12 anos incompletos os 
indivíduos são considerados crianças. Classifica adolescentes aqueles com a 
faixa etária entre 12 e 18 anos. Em seu parágrafo único, expressa que:

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito 
e vinte e um anos de idade (BRASIL, 1990).

O termo criança/adolescente, de acordo com o parágrafo único do art. 
2º (segundo), pode ser aplicado com exceção de pessoas entre 18-21 anos. O 
Art. 5 (cinco), reforça o que nos diz a Constituição Federal (1988), relatando 
que:

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais (Brasil, 1988).

De forma complementar, dentro do contexto da pedofilia, a Lei nº 
12.015 de agosto de 2009, que diz respeito aos crimes contra a liberdade 
sexual, no Art. 213, nos diz que:

Art. 213 Constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. § 1o Se da 
conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a 
vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) 
anos: Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. § 
2o Se da conduta resulta morte: Pena – reclusão, de 12 
(doze) a 30 (trinta) anos” (BRASIL, 2009).

O Art. 218 da mesma lei, que relata crimes sexuais contra vulneráveis, 
nos alerta que a indução de um indivíduo menor de 14 (catorze) anos a 
satisfazer a sensualidade exagerada de outros, terá pena de reclusão de 2 (dois) 
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a 5 (cinco) anos.
Diante do perigo da pedofilia, cabe uma pergunta: Quem é o pedófilo? 

Para Etapechusk e Santos (2017), o pedófilo pode ser um homem ou mulher, 
pai, parente, vizinho, amigo, uma pessoa próxima ou distante da criança, com 
instrução ou não; geralmente não são agressivos, se mostram completamente 
dóceis, enganando a todos em seu meio, principalmente as crianças, gostam 
de exercer atividades que envolvam crianças, em casos raros utiliza violência 
física, seu principal objetivo é aliciar, seduzir, conquistar a confiança das 
crianças com doces, brinquedos e outros apetrechos.

De acordo com Bertoli, Benato e Machado (2018), toda criança/
adolescente independente de ter ou não uma família que o assista, pode ser 
vítima de abusadores, porém observa-se que, na maioria dos casos, selecionam 
crianças que são influenciáveis e que vivem conflitos familiares. Tais fatores 
contribuem para uma aproximação facilitada e estimula abusadores a 
desenvolver condutas de pedófilos.

Cabe ressaltar que há diferenças entre o abusador sexual e o pedófilo. 
O abusador pode apresentar diversas motivações para o crime, apresenta 
satisfação sexual com crianças de diferentes idades. O pedófilo não precisa 
praticar o abuso sexual, ele se satisfaz com fantasias ou anseios sexuais e 
prioriza crianças em fase pré-púbere (ETAPECHUSK; SANTOS, 2017).

Dentre as diferentes vulnerabilidades de crianças/adolescentes, se 
destaca os meios de comunicações, de modo particular o uso da internet. De 
acordo com Santos e Ippolito (2011), houve um crescimento significativo 
da criminalidade informática. A internet é um meio global para troca de 
informações. Paralelo a tais informações, há pessoas disponibilizando 
conteúdos pornográficos, contribuindo para que o número de crianças 
acessando materiais impróprios aumente, incentivando a prática de pedófilos 
e pornógrafos (SANTOS; IPPOLITO, 2011).

Sendo assim, diante dos perigos de vulnerabilidade de crianças/
adolescentes é oportuno que a escola desempenhe o seu papel no que diz 
respeito à proteção do seu público-alvo, assegurando todos os seus direitos 
perante as leis civis vigentes em nosso país. E isso é possível a partir do 
momento em que tal tema controverso é problematizado na escola.

O objetivo do presente estudo é apresentar estratégias didáticas para 
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abordar o tema da pedofilia na Educação Básica, com recursos da fonte 
de dados através da pesquisa bibliográfica sobre a pedofilia, em paralelo a 
experiência das autoras. O estudo se destina a elaboração de estratégias 
didáticas para abordagem da temática em sala de aula e procedimentos na 
identificação de casos de pedofilia, tendo em vista que muitos profissionais de 
educação se sentem despreparados diante das diferentes situações pertinentes 
ao tema.

A ESCOLA COMO LÓCUS PARA DISCUTIR A PEDOFILIA

Para Pelisoli e Piccoloto (2010), a comunidade escolar tem vital 
importância na prevenção e/ou identificação de sinais de abuso, tendo em vista 
que o ambiente escolar é um local propício para debates, reflexões e discussões 
relativas a diferentes problemáticas, inclusive abusos sexuais e/ou pedofilia. 
O sistema educacional, no que diz respeito a estratégias de prevenção, ganha 
destaque, pois apresenta maior interação com crianças/adolescentes do que as 
famílias, tendo como agravante em algumas situações que o abusador pode ser 
um membro da família (PELISOLI; PICCOLOTO, 2010).

Segundo Zuliani, Manarin e Gagliotto (2017), o abuso sexual 
infantil interfere no desenvolvimento psicológico da criança/adolescente, 
considerando que a relação criança/adolescente e escola é indispensável, 
pois na escola a criança/adolescente sinalizará sinais e sintomas, indicando 
que algo negativo em sua vida está ocorrendo e esse fator influenciará em 
sua aprendizagem. A criança/adolescente pode expressar comportamento 
ofensivo, ausência de atenção e concentração, dificuldades para se relacionar e 
outros. A escola desempenha um papel fundamental no processo de observação 
do abuso sexual, pois o contato diário possibilita analisar especificidades e 
modificações de comportamentos dos discentes (ZULIANI; MANARIN; 
GAGLIOTTO, 2017).

Segundo Zanella e Lara (2016), professores de todos os níveis e 
modalidades de ensino em conjunto com a direção participam da rede 
de proteção básica à criança/adolescente. Ao desconfiar de algum fato, o 
profissional deve favorecer um diálogo com a criança, na ausência dos 
pais, estabelecendo uma relação de confiança, a fim de que a criança relate 
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o que aconteceu. Deve-se considerar que o silêncio pode ser uma proteção 
emocional diante do abusador. Mediante este fato, deve realizar a denúncia 
com o significado do abuso físico (lesões em áreas protegidas por roupas, 
lesões com diferentes estágios de cicatrização e outros sintomas) e não sexual 
necessariamente (ZANELA; LARA, 2016).

Segundo a Lei nº 13.431/ 2017, qualquer pessoa pode realizar a 
denúncia, com o objetivo de que o ciclo da violência cesse.

Art. 13. Qualquer pessoa que tenha conhecimento 
ou presencie ação ou omissão, praticada em local 
público ou privado, que constitua violência contra 
criança ou adolescente tem o dever de comunicar 
o fato imediatamente ao serviço de recebimento e 
monitoramento de denúncias, ao conselho tutelar ou à 
autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão 
imediatamente o Ministério Público (BRASIL, 2017).

É essencial obter as informações presentes no quadro 1 para ter 
conhecimento dos meios para notificar abusos sexuais.

Quadro 1 - Apresentação dos meios para notificação de casos de abuso sexual de 
crianças/adolescentes

Para Catarino e Almeida (2017), ao denunciar ao Conselho Tutelar 
ou ao Ministério Público, é importante que o professor e direção relatem 
comportamentos analisados, caso observe que o abuso está ocorrendo por 
algum membro da família, ele não deve mencionar tal assunto com a família, 
pois tal atitude pode ser um empecilho nas investigações e pode expor a 

Meios para notificação de abuso sexual

Por telefone
Ligar  para  Conselhos  Tutelares,  Delegacias  de  polícia, 
Serviços de SOS criança ou o Disque-Denúncia – Disque 
100.

Por escrito Preencher formulários de abuso sexual presentes em 
algumas Instituições dos Estados e Municípios.

Por meio de visita presencial ao órgão 
competente

Dirigir-se sozinho ou acompanhado da criança/adolescente
ao Conselho Tutelar ou àpolícia, onde será ouvido, 
assinará uma notificação e registrará um boletim de 
ocorrência.

Por solicitação de atendimento na 
escola

Solicitar atendimento na própria escola, caso o professor
e/ou a direção não possam comparecer ao órgão 
comptente.

Fonte: Baseado no Guia escolar, (SANTOS, 2011).
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criança a riscos. De acordo com o Guia escolar (2011), para dar suporte ao 
professor é aconselhável que a direção se responsabilize pela notificação, caso 
contrário o professor será cobrado legalmente por omissão.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA ABORDAR A PEDOFILIA

A escola, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), pode tratar do tema pedofilia, assegurando aprendizagens próprias 
para cada modalidade de ensino da Educação Básica, tornando-as concretas 
a partir do currículo em ação que, segundo Geraldi (1994), é o currículo 
compreendido e executado como agrupamento de aprendizagens vividas 
pelos discentes, elaboradas ou não pela escola, mas sob jurisdição desta, ao 
longo do trajeto escolar. A escola adapta a BNCC ao contexto local, através 
da autonomia das instituições de ensino, do ambiente e particularidades dos 
alunos (BRASIL, 2017).

Para executar o currículo em ação, propõem-se estratégias de ensino 
que podem ser utilizadas como recursos de aprendizagens em diferentes fases 
da Educação Básica para trabalhar a temática da pedofilia. Serão apresentadas 
quatro, sendo elas a dramatização, a exibição de vídeos, o estudo de casos e o 
uso de tecnologias. Destaca-se, a seguir, cada uma delas.

A dramatização, que para Chrispino e Santos (2011), possibilita ao 
aluno desenvolver empatia, levando-o a entender seus posicionamentos, 
argumentos e emoções, refletir perspectivas sociais pautadas na representação 
de diferentes atores envolvidos no contexto, desenvolvido por meio de quatro 
fases conforme demonstra o quadro 2 a seguir:
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Quadro 2 - Demonstração das fases e ações para elaborar a dramatização

Burnier e Reis (2005), apresentam vídeos ou filmes como um 
instrumento pedagógico que auxilia o professor, tornando a comunicação 
efetiva, porém, deixa claro que é importante observar o tempo de duração, 
potencial de abstração do aluno, o conhecimento e aprofundamento do 
professor. Para o desenvolvimento efetivo da aula, é relevante que o professor 
esteja atento as seguintes situações: conhecimento prévio do tema tratado no 
vídeo; esclarecer os objetivos propostos em relação ao vídeo; solicitar aos 
alunos que destaquem cenas e detalhes relevantes; solicitar ao término do 
vídeo um breve resumo oral; destacar a importância da concentração durante 
a exibição do vídeo, onde posteriormente haverá um momento oportuno 
para o registro das informações; propor a formação de pequenos grupos num 
intervalo de tempo pequeno para troca de ideias; proporcionar um momento 
para críticas e avaliações, por meio das explanações realizadas pelos grupos 
com base em suas observações; sintetizar os posicionamentos a partir das 
diferentes reflexões, esclarecer dúvidas e encerrar o tema.

A terceira estratégia de ensino interessante para abordar o tema é o 
estudo de casos que para Vieira et al.(2015), permite aprofundamento na busca 
de dados importantes e pertinentes obtidos através da vivência do pesquisador 
(aluno), associado ao discernimento e habilidade de observação realizado 
pelo discente. Burnier e Reis (2005) sugerem, em seu manual de técnicas de 
ensino, que o professor oriente o desenvolvimento do trabalho, por meio de 

Fases Ação

1-Treinamento
O professor incentiva o grupo a desenvolver o tema da pedofilia através 
de alguns questionamentos relevantes à temática.

2-Preparação

O professor apresenta a dramatização, os conflitos, personagens e cenas.
Os  alunos  são  convidados  a  interpretar  distintos  personagens.
Compartilha-se fichas de observações para os alunos não participantes a 
fim de que analisem interpretação, papéis e situação-problema.

3-Dramatização

Momento do diálogo entre personagens, incorporação dos atores em 
seus papéis com argumentos a partir de posicionamentos. O professor 
conclui e coleta elementos para a discussão.

4-Debate

Alunos e professor observam fatos no momento da dramatização, fazem
links com a realidade, descrevem situações, especificações e conclusões 
do tema.

Fonte: Baseado em Chrispino e Santos (2011).
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um caso verídico ou não; que incentive os alunos a discutirem o caso de forma 
individual ou coletiva; proponha que os alunos apresentem soluções que 
devem ser discutidas, apresentando resoluções mais reais possíveis; apresente 
a solução, caso já tenha sido solucionado, construa uma análise com os alunos, 
compare diferentes soluções apresentadas e realize uma avaliação.

Para Burnier e Reis (2005), a técnica em questão objetiva que os alunos 
relacionem conhecimentos teóricos com a vida cotidiana; revisa o conteúdo 
anteriormente apresentado; seja protagonista da sua aprendizagem e colabore 
com a formação de juízo e valores.

A quarta estratégia didática envolve o uso de tecnologias, é a sala 
de aula invertida, que para Silva (2015), é uma metodologia onde o aluno 
adquire o conhecimento com diferentes ferramentas tecnológicas, não fica 
restrito a aulas expositivas. Nessa estratégia didática, o aluno se envolve com 
os estudos dentro e fora da escola, pesquisando previamente o tema proposto 
pelo professor, utilizando o tempo da sala de aula para esclarecer dúvidas, se 
dedicar a resolução de exercícios teóricos e práticos. A metodologia permite 
aos alunos utilizarem chat, blogs, sites, pesquisas, aplicativos de celulares ou 
tablets e diversos recursos multimídias, como, por exemplo, os representados 
no quadro 3.

Quadro 3 - Exemplos de recursos multimídias para desenvolver a metodologia da 
sala de aula invertida

Recursos multimídias Aplicações

Khoot
Elaboração de avaliações (quizzes), surveys coleta de opiniões, 
discussões, disponível para celulares, tablets e laptops.

Linoit

Trabalha textos, imagens e vídeos através de  murais para fixar post-it, 
possibilita anexar documentos em formato doc, xls, pdf, jpg. Permite 
trabalhos com grupos ou individuais.

Flockdraw
Efetua tarefas com auxílio de ferramentas de pinturas, onde textos, cores e 
formas podem ser discutidas pelo chat no momento da execução.

MindMeister

Construção de mapas mentais elaborados a partir de ideias estruturadas, 
possibilita  alcançar  objetivos  propostos  e  mostra  o  envolvimento  dos 
participantes na construção do projeto.

Powtoo
Proporciona aprendizagens de forma divertida com criação de 
apresentações

Fonte: Baseado em Silva (2015).
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Esta seção teve como pretensão apresentar brevemente quatro estratégias 
didáticas para a abordagem com os estudantes de um assunto tão delicado, 
porém urgente e que não pode ficar negligenciado pela unidade escolar, haja 
vista ser um trauma para a vítima que pode trazer consequências para o resto 
de sua vida.

Os professores precisam de uma rede de apoio para melhor abordar este 
tema controverso e contar com a equipe diretiva para que não fique sozinho com 
um caso de pedofilia e gere no profissional estresse ou mesmo desconforto. 
É importante estreitar laços com aqueles que têm como competência o bem-
estar das crianças e adolescentes, assim como a direção, pedagogos, assistente 
social, psicólogos, Conselho Tutelar e até mesmo o Ministério Público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola é um local onde se faz necessário promover diversas 
discussões sobre a pedofilia, pois nesse ambiente os alunos sentem-se 
mais seguros. Muitos identificam que sofrem ou sofreram abusos por meio 
da escola. É importante que a escola, na pessoa do professor, orientador 
pedagógico e/ou direção, conscientize a respeito desse tema, com palestras, 
cursos, formação continuada, para que tenham segurança no momento de 
observação e abordagem de um aluno que esteja sofrendo abusos e saibam 
corretamente direcionar o estudante (vítima) aos canais legais.

Estratégias didáticas são ferramentas que podem auxiliar a escola a 
identificar e ajudar os alunos, contribuindo para que eles saibam se proteger de 
tal violência, denunciar, desenvolver a consciência dos seus direitos e exercer 
a sua cidadania. Mesmo assim, o professor que for fazer essa abordagem 
também precisa estar preparado para agir em caso de uma descoberta em sua 
sala e que haja com apoio da equipe diretiva. É importante também que o 
professor receba total apoio e treinamento para esta abordagem.
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RESUMO
Este trabalho se refere à implementação e atividades iniciais da Liga Acadêmica 
de Educação Ambiental (LEducA) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). A LEducA se constitui como um coletivo de estudantes de graduação e pós-
graduação, voltada para a promoção da Educação Ambiental (EA) em diferentes 
espaços educativos no Estado do Rio de Janeiro, tomando como referencial teórico 
e metodológico a EA Crítica. A ação aqui apresentada foi numa escola pública do 
município do Rio de Janeiro, localizada no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi 
realizado um jogo de simulação de papéis (JSP) que levou os alunos a discutirem 
uma situação hipotética de conflito socioambiental da lagoa, a partir dos aspectos 
sociais, políticos, ecológicos e econômicos, interpretando personagens. A discussão 
final incorporou ainda a questão do direito à cidade, destacando as remoções e aterros 
já feitos na região para a construção de espaços privatizados de luxo.
Palavras-chave: Educação ambiental na escola; Liga de Educação Ambiental 
(LEducA); Conflitos socioambientais; Direito à cidade.

ABSTRACT
These work refers to the implementation and initial activities of the Academic League 
of Environmental Education (LEducA) of the State University of Rio de Janeiro 
(UERJ). LEducA is constituted as a collective of postgraduate and graduate students, 
focused on the promotion of Environmental Education (EA) in different educational 
spaces in the State of Rio de Janeiro, taking the Critical EA as a theoretical and 
methodological reference. The action presented here was in a public school in the city 
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of Rio de Janeiro, located around Lagoa Rodrigo de Freitas. A role simulation game 
(RPG) was carried out that led the students to discuss a hypothetical situation of socio-
environmental conflict in the lagoon, interpreting characters. The final discussion also 
incorporated the issue of the right to the city, highlighting the removals and landfills 
already made in the region for the construction of luxury privatized spaces.
Keywords: Environmental education in the school; League of Environmental 
Education (LEducA); Socioenvironmental conflicts; Right to the city.

INTRODUÇÃO

O cenário global socioambiental contemporâneo, onde se destaca 
a questão do Brasil, revela um agravamento das forças que ameaçam a 
integridade dos sistemas naturais e da vida. O aumento da concentração de 
renda no mundo, determinando o poder de poucos sobre toda uma humanidade 
representa vulnerabilidade para o planeta. No Brasil, o atual governo 
busca desregulamentar os sistemas de proteção ao meio ambiente e seus 
procedimentos de controle, participação e descentralização. Tais ameaças 
baseadas no uso sistemático de desinformação e transgressão de políticas 
já implementadas, geram reações que incluem os jovens que se encontram 
em fase de formação e expansão da percepção de mundo e suas estruturas 
determinantes.

Uma rápida análise dos últimos 5 anos sobre o foco de interesse da 
sociedade, a partir da chamada “palavra do ano”, escolhida pelo Dicionário 
Oxford, revela que no ano de 2015 a “palavra” escolhida foi um emoji, (neste 
caso uma imagem e não uma palavra) que poderia ser traduzida por “chorando 
de rir”. Uma imagem positiva, que em 2016 foi substituída pelo termo pós-
verdade. No ano de 2017, o termo foi “youthquake" uma ideia em torno do 
poder jovem para mobilizar e fazer acontecer, em 2018 a palavra foi “tóxico” 
e finalmente em 2019 foi emergência climática (OXFORD, 2020). Esse 
panorama revela uma tendência de mudança de interesse em geral e aumento 
de preocupação, a partir do agravamento da questão ambiental.

O meio ambiente torna-se assim, cada vez mais a questão do momento. 
A busca por alcançar o mais próximo possível o “equilíbrio” em uma realidade 
onde o ser humano consiga viver no planeta, de forma que o ambiente natural 
seja menos agredido e a desigualdade social revertida, é o grande desafio da 
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educação ambiental.
A elaboração dessa temática na sala de aula atrai professores e alunos por 

poder construir facilmente uma conexão com a realidade local do ambiente do 
entorno da escola e da mesma, além de impulsionar os alunos a se envolverem 
nas atividades propostas.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o meio ambiente 
é proposto como tema transversal (BRASIL, 1998) e a educação ambiental é 
apresentada como uma possibilidade de discutir as ações antrópicas no que 
diz respeito “às mudanças nas relações entre os seres vivos e à alteração dos 
recursos e ciclos naturais” (BRASIL, 1997), remetendo à necessidade de 
inserção do tema em todas as esferas da educação.

Entretanto, numa aproximação mais atenta, percebe-se que ações 
antrópicas têm origem e qualidade distintas, em função do agente emissor da 
ação. Neste sentido, verifica-se a necessidade de uma discussão que qualifique 
os agentes de agressão e aqueles que são atingidos por tais impactos.

Essa perspectiva permite explicitar conflitos socioambientais 
frequentemente invisibilizados e as assimetrias de poder que os estruturam. 
A abordagem está presente na vertente crítica da educação ambiental, com a 
qual nos afinamos.

O campo da educação ambiental abrange diversas vertentes, sendo 
dividida de forma geral em três macrotendências: Educação ambiental 
conservacionista, educação ambiental pragmática e educação ambiental 
crítica (LAYRARGUES; LIMA, 2014). A vertente crítica é considerada como 
emancipatória e transformadora, considerando que diante de um sistema 
capitalista, as atitudes de sensibilização e de mudanças individuais não são 
suficientes para resolver os problemas ambientais.

A vertente utilizada neste trabalho é a educação ambiental crítica, a 
qual possui um olhar socioambiental, ou seja, que considera os problemas 
ambientais como questões ambientais, sociais, econômicas e culturais, além 
de defender que a solução para os problemas socioambientais encontra-se na 
transformação da estrutura da sociedade capitalista, e para isto é necessário 
a modificação de relações sociais de poder para, desta forma, obter a justiça 
socioambiental (LOUREIRO, 2007).

No Estado do Rio de Janeiro a acelerada urbanização, e ausência dos 
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serviços de saneamento proporcionais, trouxeram um quadro de degradação 
ambiental, em particular nos ecossistemas aquáticos, ameaçando a integridade 
de ambientes naturais e construídos, resultando em perda da biodiversidade 
e de usos tradicionais dessas águas, além de mortandade massiva de peixes 
(KJERFVE, 1986; ESTEVES, 2011). A causa principal é o lançamento de 
esgotos domésticos, com elevada carga de despejo orgânico, que ainda segue 
sem o devido controle (INEA, 2012). As escolas do entorno da Lagoa Rodrigo 
de Freitas são espaços privilegiados para a discussão desta problemática.

O trabalho de campo foi desenvolvido em uma escola no entorno da 
Lagoa Rodrigo de Freitas, cujos estudantes, em sua maioria, são moradores 
de favelas das cercanias da lagoa. Objetivou contribuir para desenvolver com 
os estudantes, uma perspectiva crítica sobre a história deste ecossistema, as 
causas de seus atuais impactos, consequências e uma perspectiva coletiva de 
uso e proteção.

DESENVOLVIMENTO

A escola onde se desenvolveu a pesquisa localiza-se no bairro do 
Leblon, a região da zona sul de classe média/alta da cidade do Rio de Janeiro. 
Porém seus alunos são oriundos de comunidades faveladas do entorno, o que 
causa um contraste social a ser discutido, diante dos cuidados que os alunos 
podem observar no bairro da sua escola e dos descasos que observam em seus 
respectivos bairros, o que caracteriza um quadro de injustiça ambiental.

Neste contexto, foi elaborada uma atividade que pudesse contar com a 
participação ativa dos alunos. Foi então confeccionado um Jogo de simulação 
de papéis (JSP) e aplicado em uma turma de 8º ano do ensino fundamental.

A atividade contou com o envolvimento do professor de ciências da 
escola, mestrando do Mestrado Profissional Nacional em Rede, ProfBio, 
além da equipe da LEducA. A dinâmica se iniciou com a leitura de uma 
história hipotética que apresentava uma situação de conflito socioambiental. 
Nela uma parcela da Lagoa Rodrigo de Freitas seria aterrada para que um 
edifício empresarial fosse construído em seu lugar, como contrapartida para o 
financiamento por 10 anos da edificação da famosa árvore de natal da lagoa. 
A área do edifício passaria então a ser utilizada exclusivamente por seus 
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proprietários e frequentadores. Em seguida, a turma foi dividida em grupos de 
seis alunos e distribuídos os personagens para cada integrante de cada grupo.

Cada personagem estaria representando um ator social, desde 
empresário, grêmio de estudantes, associação de pescadores, de moradores, 
jornalista, dirigentes de órgãos públicos (Tab. 1). Cada grupo iria analisar 
em conjunto, se a realização do aterro na Lagoa Rodrigo de Freitas para a 
construção do edifício empresarial seria válida. Cada estudante se colocava 
de acordo com seu personagem e, assim, eram levados a refletir a partir de 
cada um desses papéis sociais. A atividade foi conduzida pelos mediadores 
com base na observação participante (BRANDÃO, 1981) com intervenções 
sobre a forma como os grupos conduziram a discussão, além de levantarem 
questionamentos para os alunos.

Tabela 1 - Personagens e sua caracterização geral no jogo

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O envolvimento dos alunos com a dinâmica foi intenso, provavelmente 
pelo fato da história ser descrita no contexto de vivência deles, sendo 

Personagem Função
Morador Sente afeto pela região onde mora e tem interesse 

em saber o que é feito na sua vizinhança 
Aluno Extremamente envolvido com problemas so-

cioambientais e se posiciona contra o empreendi-
mento da empresa 

Pescador Tem toda a sua forma de renda baseada na pes-
ca naquela região e seria muito afetado com uma 
mudança abrupta no ecossistema aquático 

Jornalista Profissional da comunicação, tem o dever de ex-
por a veracidade dos fatos para a população em 
geral 

Empresário Se importa com os interesses da empresa e tem 
como objetivo conseguir a instalação do seu em-
preendimento na região 

Diretor da CEDAE Tem a obrigação de servir aos interesses da popu-
lação e garantir o bom fornecimento de água 
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evidente a empolgação ao interpretarem seus personagens. Foram utilizados 
pelos alunos, câmera do celular e objetos escolares para fazer analogia a 
equipamentos de entrevista de jornal, como microfones (Fig. 1). Em dado 
momento um dos alunos que desempenhava o papel de estudante afirmou 
que pouco ou nada poderia fazer, uma vez que o estudante não tem nenhum 
poder de atuação.

Figura 1 - Aluno no papel de jornalista, entrevista outro aluno no papel de 
empresário

Dentro deste cenário, foi interessante observar que as representações 
dos papéis vieram da vivência dos alunos, daquilo que consideravam o que 
é ser um empresário, um jornalista e diretor da CEDAE. A encenação disse 
muito sobre eles e a imagem que tinham sobre os personagens. Por exemplo, 
o empresário mantinha uma posição de fala extremamente prepotente em 
relação à comunidade escolar e aos moradores, usando termos em inglês, como 
“sorry, sorry” que para os alunos claramente representava status. O jornalista 
fazia um papel sensacionalista, provocando as falas do empresário e diretor da 
CEDAE. O diretor da CEDAE tentava propor acordos com os moradores e não 
demonstrava sensibilidade em relação à realidade apresentada sobre a Lagoa 
nem sobre a situação das pessoas que dependiam dela, como os pescadores e 
moradores locais. No caso da comunidade escolar, moradores e pescadores 
estão mais próximos da realidade dos estudantes e, provavelmente por conta 
disso, não tiveram uma imagem estereotipada.

Com o fim do tempo determinado para o debate em cada grupo, a 
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disposição das carteiras foi alterada para que uma roda de conversa fosse 
efetuada. A nova organização possibilitou a interação entre todos os alunos 
e cada grupo foi questionado se havia chegado a alguma decisão definitiva. 
Alguns grupos relataram alcançar um consenso e outros não, permanecendo 
o embate entre os personagens. Nesse momento, foram levantadas questões 
cruciais para a discussão, como por exemplo a questão da poluição da Lagoa. 
Um dos grupos apontou o pescador como um agente poluidor de grande 
impacto.

A discussão de todo o grupo serviu para que fossem levantados aspectos 
pouco evidentes ou naturalizados a respeito da representação de sentidos de 
termos como desenvolvimento, melhoria e bem-estar ambiental. A plenária 
final gerou reflexões nos estudantes a respeito dos pontos levantados e dos 
seus direitos como cidadãos.

Como forma de concluir a dinâmica, cada grupo teve um representante 
que foi relatar a decisão final a respeito da proposta feita na história hipotética. 
No momento em que os grupos deram a posição final a respeito da construção 
do edifício empresarial, um deles se colocou a favor da proposta. A justificativa 
foi defendida pelo personagem que representava o empresário, afirmando que 
havia entrado em acordo com os outros personagens e iria distribuir valores 
compensatórios para cada um dos outros personagens.

Tais posicionamentos geraram reflexões e debates, levando os alunos 
a verem a questão sob outros ângulos, entendendo a lagoa como um bem 
de todos, onde seria inviável um empresário retribuir financeiramente seu 
significado para todas as pessoas que dependem e frequentam a região.

Um outro grupo também se destacou, por responsabilizar o pescador 
pelo atual estado de degradação da lagoa, em função da pesca que exerce. 
Assim, houve uma discussão sobre quais seriam os verdadeiros impactos 
do pescador em relação aos que mais poluem, visto que as porcentagens 
de responsabilidade são diferentes entre os diversos atores sociais. A 
responsabilidade do pescador não pode ser igualada a de empresas, mesmo 
públicas, que despejam, ou permitem despejar, dejetos na lagoa. Essas 
questões foram levantadas pelos mediadores durante as falas dos alunos, 
levando à reflexão dos mesmos e ao esforço por reformular ou justificar seus 
argumentos diante das provocações lançadas.
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Após uma apresentação que resumia algumas etapas da história da lagoa, 
os estudantes tomaram conhecimento dos vários aterros já realizados neste 
ambiente, a fim de alocar empreendimentos particulares e luxuosos, reduzindo 
em aproximadamente 50% a área original da lagoa (FONSECA; SANTORO, 
2013). Foi também discutida a desocupação de favelas, originalmente situadas 
às margens da lagoa, como a favela do Pinto e da Catacumba.

Os alunos desconheciam totalmente aquelas informações, mas após uma 
conversa em plenária, concluíram que, como estudantes, tinham informações 
relevantes sobre aquele ambiente que os empoderava e colocava como um 
grupo importante no contexto de discussão e decisão sobre aquele espaço.

A mudança de entendimento de seu papel na organização dos espaços 
da cidade, o avanço em se perceberem como sujeitos de direito e aptos a 
participar da vida cidadã, é ponto crucial para uma percepção mais avançada 
em termos planetários sobre instâncias decisórias e como a vida coletiva é 
afetada por estes setores. A situação da lagoa é exemplar, uma vez que este 
ambiente é submetido a diversos impactos socioambientais.

Dentre os impactos, se inclui a perda de área original para a construção de 
residências e clubes de luxo. A lagoa situa-se numa região que recebe serviços 
e equipamentos públicos e tem, a partir de sua ocupação, uma crescente 
elitização territorial, que a torna um espaço pouco democrático de usufruto da 
cidade, com elementos da arquitetura hostil (FERREIRA; CASTRO, 2017) em 
áreas de uso público, como bancos estreitos ou com grades anti-desabrigados.

Assim, as ações de EA com estudantes de escolas públicas deve ter 
por referência uma aproximação comprometida politicamente com o processo 
de emancipação desses meninos e meninas, uma vez que se volta para 
comunidades frequentemente desconsideradas nas esferas de decisão desde a 
definição do que é problema socioambiental até sua solução.

ATUAÇÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

A institucionalização da Liga se deu pela aprovação de suas atividades 
como Projeto de Extensão cadastrado na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro/UERJ, junto à Sub-Reitoria de Extensão – SR3.

Nesta primeira etapa a Liga se dedica à discussão deste ambiente, 
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reconhecendo o ambiente aquático como referencial ecológico, afetivo e 
de saúde (TUCCI, 2007) para a população do Rio de Janeiro. As atividades 
irão se expandir futuramente para outras escolas do entorno. Assim, a partir 
de tais questões, pretende-se discutir conhecimentos determinantes para 
o entendimento de causas e consequências do atual estado ambiental da 
lagoa, desde processos históricos de ocupação e remoção, eutrofização e 
consequências ecológicas, propostas de melhoria e intervenção.

O percurso eleito pela LEducA será o que orienta o diálogo entre 
conhecimentos de áreas específicas curriculares como biologia, história, 
geografia e sua relevância para a sociedade, visando formar sujeitos críticos 
e interessados em atuar pela transformação da realidade socioambiental local 
e global.

As alterações e impactos ecológicos da lagoa e o direito a seu usufruto, 
são aspectos relacionados, e que constituem uma unidade, na vertente 
socioambiental que é a desse trabalho. Nesta vertente, busca-se uma discussão 
sobre meio ambiente que deve reconhecer os determinantes históricos, 
políticos, econômicos, sociais e culturais desta problemática e buscar sua 
superação (LOUREIRO, 2007; TREIN, 2012).

A perspectiva desta discussão sobre o histórico de aterros, remoções, 
enfim da ocupação da lagoa, remete à questão do direito à cidade, 
frequentemente negado aos jovens de comunidades faveladas. Santos Junior 
et al (2017) afirmam que integra o direito à cidade a garantia de elementos de 
uma vida digna como direito à saúde, lazer, educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a atividade realizada com os alunos demonstrou a 
importância de apresentar de forma problematizada contextos de injustiça 
ambiental invisibilizados ou naturalizados por jovens de periferia que não se 
vêm como sujeitos de direito ao usufruto da cidade.

Com a atividade os alunos simularam uma audiência pública, assumindo 
diferentes personagens, que os levou a pensar de uma maneira nova, em outras 
realidades, necessitando criarem argumentos para defender a posição dos 
personagens. Assim, tiveram uma discussão para além do senso comum, com 
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o auxílio das provocações dos mediadores.
Ao estimular um olhar social para questões ambientais, a atividade 

orienta uma visão além da puramente ecológica, e incorpora a complexidade 
das relações sociais diante do problema apresentado, sem deixar que dialogar 
com a idade e linguagem dos alunos, os quais são protagonistas da dinâmica.

A atividade resultou em uma grande diversidade de questionamentos 
a respeito da biota e da história da Lagoa Rodrigo de Freitas, além da 
ponderação sobre os seus direitos como cidadãos.
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Roda de conversa “Ensino de Ciências e 
Formação de Professores” - uma homenagem ao 

professor Sidinei Quezada 

Maylta Brandão dos Anjos e Edgar Miranda da Silva

Passamos por um momento de grandes perdas. Nos últimos dias uma 
dor nos tomou pela partida de nosso querido Sidinei. Ele se foi nesse tempo 
triste de pandemia. Lembramos de um Sidinei forte, produtivo e sempre ativo 
nos encontros da área. Expressivo e participante ao dar suas contribuições e 
braços ao trabalho docente. Em decorrência de sua completa disponibilidade 
à colaboração e ao debate, fizemos o convite para que mediasse a roda de 
conversa “Ensino de Ciências e Formação de Professores”. A partir daí 
estreitamos nossos laços e o contato com ele acontecia diariamente. A 
afinidade, a identidade política e acadêmica se fortalecia nesses contatos. 

Após encaminharmos os trabalhos, Sidinei fez questão de partilhar e 
comentar, com os organizadores, os temas e conteúdos dos artigos que iria 
mediar. Disse ter gostado muito de todos as pesquisas. Falou de como seria sua 
condução na roda, numa generosidade de quem busca parceiros e parcerias. 
Coisa que ele sabia ser: parceiro, no seu trabalho, na educação e na pesquisa. 
Sempre competente e dedicado, era muito integrado aos temas mais profundos 
e atuais. 

Sidinei nos trouxe muitas inferências e diálogos, proporcionou nos 
debates a dinamização dos temas, organizou belamente o tempo, garantindo 
a fala de todos.  Havia um vigor acadêmico que expresso pela extrema 
responsabilidade e cuidado nos enlevava. Na consciência de quem sabe do 
que fala e o lugar que ocupa, agia para que o Ensino de Ciências e a Formação 
de Professores se fortalecessem dentro da área de pesquisa. Área essa feita 
de muitas pelejas, e de muitos pelejadores como ele. Sidinei foi diligente e 
admirável nas suas ações a favor dos que ensinam e que ensinando aprendem. 

No Ensino de Ciências, desde o início, enfrentamos muitos desafios para 
nos erguermos no reconhecimento de uma área multidisciplinar que abriga 
saberes. Não somente dentro dos temas específicos da área, mas para que, 
cada vez mais, o diálogo entre as ciências se fizesse e se aproximasse. Para 
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que barreiras de posse, desse ou daquele conhecimento, fossem superadas, 
ultrapassadas. O professor Sidinei representou, no que foi, as principais pautas 
que permeiam as lutas pela igualdade, pela equidade, pela justiça social e 
ambiental, pela diversidade, que vigora em reafirmar e conquistar a igualdade 
social, de gênero, de raça, etnia, de aceitação das diferenças culturais e contra 
as formas de opressão que se constroem. À defesa das grandes pautas estava 
ali, íntegro e disposto ao combate.

Estavam nele inscritos os séculos de luta e as vitórias tidas a superar 
cada opressão sobre sua raça e sua condição. Na suavidade de viver se colocava 
em batalha, sem esquecer de sua história, representava nela as marcas que a 
vida lhe deu em corpo. No afeto conduziu seus propósitos acadêmicos. Na 
força de quem duela, esteve ao lado da história que abrange e abraça os que 
são inviabilizadas pelo que são, pela sua forma, pelo que pensam e pelas 
diferenças que se inscrevem no mundo. 

Sidinei, numa das suas últimas contribuições à área, conduziu belamente 
a roda de conversa que segue apresentada nos artigos seguintes. Mediou cada 
apresentação com capacidade plena de análise. Daquela de quem vive, sabe e 
se sensibiliza sobre os temas que ali foram apresentados. E com ternura foi dos 
mapas conceituais às ondas sonoras das músicas. Com serenidade dialogou 
entre os relatos de experiências das salas de aula, articulando velas e mãos 
biônicas para ampliar ações no Ensino de Ciências.

Pronunciou, em Paulo Freire, as pesquisas de CTSA, da construção 
de aplicativos digitais para defesa das APAS. Nas suas falas, a cada 
apresentação, se via um professor e pesquisador dedicado à divulgação da 
pesquisa, ao seu ofício de tornar público e concreto esse ato. Assim, novas 
propostas pedagógicas foram conduzidas em memória ao que se foi feito.  E 
bingos serviram para aprender de como se processa a síntese de proteínas. A 
jardinagem passou a ser elemento de entendimento do solo para jovens em 
colônia de férias, e o entendimento da diversidade dos vírus se fez maior na 
apresentação de pesquisas. Sua sala foi de rico aprendizado e troca. 

A cada apresentação as interlocuções e debates enriqueceram os 
temas abordados. Provocaram novas inferências. Era isso que pretendíamos, 
desejávamos, queríamos, um encontro que se prestasse a colocar para 
todos um trabalho que nasce de inquietações, se transforma em objetos de 
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pesquisas e se consolida em resultados para novas reflexões.  Divulgar o que 
se produz, nos vários campos da pesquisa e nas muitas universidades, foi 
nossa responsabilidade. Os encontros nos reúnem em atitude de popularização 
da ciência, do melhor fazer docente, do prazer em estender e partilhar as 
descobertas em diálogos e exposições acadêmicas. Eles provocam e atiçam 
nossas identidades, criando empatias humanas e laborais. Fortalecem grupos 
de trabalhos, de pesquisas e de extensão, aprofundando reflexões e processos 
de ações. Diminuem exaustão e nos integram em novos sentidos, porque 
oxigenam relações humanas na horizontalidade. 

Na democracia das descobertas e na solidariedade dos saberes, a 
ciência deverá sempre servir aos propósitos e atendimento às demandas de 
todos, indistintamente. Ser de todos e para todos é uma grande questão. E isso, 
Sidinei sabia muito bem. Na sua roda de conversa sentimos o grato prazer de 
ver esse pesquisador se fazendo e se dando na interlocução perfeita de quem 
cuida bem do seu ofício. 

Agradecemos a esse amigo, onde quer que esteja, por seu legado de 
força, convicção e capacidade de entrega. Quem o conheceu, sabe do que 
falamos. Que os encontros aumentem nossa resistência a tudo que enfrentamos 
nesse momento, triste momento que põe a todos na exaustão da espera.  Força 
é a nossa meta e saudades nossa expressão. Que vivam os Sidineis e que vivam 
as Guaraciras Gouvêa! 
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O ensino da diversidade dos vírus e dos 
organismos unicelulares através das TIC e do 

‘Jigsaw’
Teaching diversity of viruses and unicellular organisms through 

ICT and ‘Jigsaw’

Patricia A. Costa da Silva1; Rosane M.S. de Meirelles2 e Karina A. 
Morelli3

RESUMO
Os vírus e os organismos unicelulares são os menores organismos existentes que fazem 
parte do nosso cotidiano e podem causar inúmeras doenças. Para muitos professores, 
apresentar este conteúdo no currículo escolar representa um enorme desafio, por ser 
um conceito abstrato, de difícil construção e relação com a fisiologia das células 
do hospedeiro. Assim, o artigo tem como objetivo apresentar uma experiência 
da aplicabilidade de uma sequência didática sobre a diversidade dos vírus e dos 
organismos unicelulares a alunos do Ensino Médio de uma escola da rede estadual 
no município de São Gonçalo - RJ, utilizando como recurso as TIC e uma abordagem 
inspirada na metodologia ‘Jigsaw’. Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa 
que utilizou 6 aulas do currículo escolar (50 minutos cada). Os dados observados se 
mostraram satisfatórios, uma vez que houve efetiva participação de todo o grupo. 
Reforça-se a necessidade de inserir nas aulas de Biologia recursos tecnológicos e 
novas metodologias como aliados para a tentativa de garantir uma aprendizagem mais 
significativa.
Palavras-chave: TIC; Jigsaw; Ensino de Biologia; Aprendizagem significativa.

ABSTRACT
Viruses and single-celled organisms are the smallest existing organisms that are part 
of our daily lives and can cause numerous diseases. For many teachers, presenting 
this content in the school curriculum represents a huge challenge, as it is an abstract 

1 Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, Universidade do Estado do Rio 
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2 Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, Universidade do Estado do Rio 
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-UERJ), rosanemeirelles@gmail.com. 
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concept, difficult to construct and related to the physiology of the host cells. Thus, 
this article aims to present an experience of the applicability of a didactic sequence 
on the diversity of viruses and unicellular organisms to high school students from a 
state school in the city of São Gonçalo - RJ, using ICT and an approach inspired by 
the 'Jigsaw' methodology. It is a qualitative study that used 6 lessons of the school 
curriculum (50 minutes each). The observed data proved to be satisfactory, since 
there was effective participation by the entire group. The need to insert technological 
resources and new methodologies as allies in an attempt to guarantee more meaningful 
learning is reinforced in Biology classes.
Keywords: ICT; Jigsaw; Biology teaching; Meaningful learning.

INTRODUÇÃO

Os vírus e os organismos unicelulares fazem parte do nosso cotidiano e 
estão presentes na diversidade de organismos do meio ambiente. Porém, para 
muitos professores, apresentar este conteúdo, no currículo escolar, representa 
um enorme desafio, por ser um assunto muito abstrato e repleto de conceitos 
que podem levar os estudantes ao desinteresse e à desmotivação. Alcançar 
as competências e habilidades solicitadas para promover uma aprendizagem 
significativa e durável exige o planejamento de aulas diversificadas, 
contextualizadas e que utilizem diferentes metodologias de ensino. É necessária 
uma abordagem diferenciada e investir em técnicas motivadoras que ajudem 
os alunos da Educação Básica no processo de aprendizagem desse conteúdo. 
A dificuldade em desenvolver estratégias mais dinâmicas e atrativas faz com 
que este conteúdo seja, muitas vezes, negligenciado pelos professores, apesar 
de sua incontestável relevância (CASSANTI; ARAÚJO; URSI, 2008).

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 
é sugerido que sejam trabalhados conteúdos referentes à organização celular 
da vida com a utilização de instrumentos óticos, a observação de fotos e 
diversas representações, pesquisando textos científicos e também fazer a 
identificação da estrutura celular de diferentes seres vivos. Em um dos tópicos 
apontam a importância de identificar a organização celular como característica 
fundamental de diversos tipos de seres vivos (BRASIL, 2000).

Um dos recursos facilitadores no processo de ensino-aprendizagem 
são as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) que são ferramentas 
presentes no cotidiano de várias pessoas e que mudam as relações delas em 
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todos os seus setores: econômicos, sociais e também em seus processos de 
ensino e aprendizagem (MARINHO; LOBATO, 2008). É importante motivar 
o estudante estimulando sua capacidade investigativa por meio de aulas 
que tentem atingir o chamado paradigma dialógico-participativo (MARTÍN 
GORDILLO, 2012). Professores que possuem esse ideal incentivam a 
participação de seus alunos durante as suas aulas, utilizando metodologias 
diversificadas. 

Uma dessas metodologias é a aprendizagem cooperativa que segundo 
Oxford (1997) é responsável por diminuir preconceitos. E diferentemente da 
aprendizagem individual ou competitiva é mais eficiente no quesito motivação 
e aperfeiçoamento de habilidades para a realização de tarefas. Além de garantir 
também outros princípios, como interdependência positiva, responsabilidade, 
formação de equipe e desenvolvimentos cognitivo e social. Nesse paradigma, 
o professor atua como mediador, dividindo com os alunos o papel de facilitar 
a aprendizagem, já que cada aluno é responsável pelo o que aprende e por 
compartilhar seus conhecimentos, atuando como participante ativo.

O Jigsaw é uma técnica de aprendizado cooperativo que foi desenvolvida 
nos anos 70, por Elliot Aronson e seus alunos. Ela apresenta o trabalho em um 
modelo coletivo (em detrimento ao individual) ajudando a reduzir conflitos 
comumente presentes no ambiente escolar entre os alunos, principalmente 
entre os adolescentes. Segundo a autora, melhora o aprendizado, a motivação 
e o prazer em aprender. Esta metodologia se constitui em executar a divisão 
da turma em grupos que vão interagir cooperativamente se reorganizando em 
diferentes ocasiões, em grupos distintos, para trocar ideias e conhecimentos 
(DIAS, 2018).

O artigo objetiva relatar a experiência em uma escola pública do Rio de 
Janeiro, onde foi produzida e aplicada uma sequência didática para alunos do 
Ensino 3 Médio sobre a diversidade dos vírus e dos organismos unicelulares, 
utilizando estratégias como as TIC e a metodologia ‘Jigsaw’.

DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A sequência didática foi composta por diferentes atividades com o 
objetivo de colaborar com a aprendizagem dos alunos a respeito da diversidade 
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dos vírus e dos organismos unicelulares. Zabala (1998, p. 18) a conceitua 
como: “conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 
realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim 
conhecidos, tanto pelo professor como pelos alunos”. Inicialmente foi feita 
a sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos, seguido da realização de 
pesquisas; de debates e da construção e publicação de vídeos explicativos 
e animados. Por último, foram aplicadas duas pequenas avaliações, uma 
dos conteúdos trabalhados e outra da sequência didática produzida. Para a 
realização de todas as etapas foram utilizadas 6 aulas com 50 minutos, cada, 
contando com a participação e colaboração de 36 estudantes do 2ª ano do 
Ensino médio de uma escola da rede estadual, localizada no bairro Pacheco 
em São Gonçalo, Rio de Janeiro. O colégio atende, hoje, um total de 1102 
alunos da Educação básica, sendo 603 do Ensino Fundamental, no turno da 
manhã e da tarde e 499 estudantes no Ensino Médio, no turno da tarde.

ATIVIDADE 1

A aula foi iniciada com um debate entre professora e alunos sobre a 
diversidade dos vírus e dos organismos unicelulares, assunto esse que já havia 
sido abordado, através de aulas expositivas, no 1° bimestre do mesmo ano 
letivo (Figura 1 a). Através do debate, as dúvidas dos alunos ficaram mais 
evidentes com o levantamento de algumas questões. E a partir daí foram 
escolhidos os tópicos de conteúdos que deveriam ser mais explorados. Em 
seguida, os alunos foram divididos em seis grupos com seis alunos, cada, 
numerados de 1 a 6 (Figura 1 b). Cada componente do grupo recebeu um 
assunto para pesquisar, utilizando os aplicativos disponíveis em seus aparelhos 
celulares. Esse grupo foi chamado de “grupo base”. As pesquisas realizadas e 
relatadas neste artigo foram:

• O ciclo lítico dos vírus;
• O ciclo lisogênico;
• A locomoção dos protozoários;
• A reprodução assexuada das bactérias;
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• A conjugação e
• A alimentação dos ciliados.
A pesquisa ocorreu, no primeiro momento, em aula, com a consulta 

por meio dos aparelhos celulares dos alunos e continuou após o término da 
mesma, ao longo da semana, para a realização da próxima atividade. Foi usada 
para essa primeira atividade 1 aula de 50 minutos.

Figura 1 - Debate (a) e pesquisa ‘grupo base’ (b)

ATIVIDADE 2

Todos os componentes dos grupos base que receberam o mesmo 
número e, consequentemente, igual assunto para pesquisar se reuniram para 
compartilhar conhecimentos (Figura 2). Esse grupo foi chamado de “grupo 
dos experts”. Nesse momento houve troca de ideias e informações que foram 
obtidas a partir das pesquisas realizadas. O professor atuou como mediador 
visitando os grupos, e levando questionamentos que fortaleciam as discussões.
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Figura 2 - Pesquisa ‘grupo dos experts’

No final, foram gravados vídeos explicativos sobre o assunto pesquisado, 
os quais foram publicados no grupo do aplicativo WhatsApp, previamente 
criado pela professora regente da turma (Figura 3). Esse grupo virtual foi criado 
com o objetivo de facilitar a comunicação dos alunos entre si e deles com a 
professora. Por meio dessa ferramenta tecnológica, dúvidas foram tiradas e 
trabalhos foram postados para aumentar o acesso de todos às informações 
adquiridas por meio das pesquisas on-line e da troca de informações. Para esta 
atividade foi utilizada 1 aula com 50 minutos.

Figura 3 - Postagem de vídeos explicativos no WhatsApp

ATIVIDADE 3

No terceiro momento os “grupos base” foram reorganizados e cada 
integrante foi incumbido de falar para os demais integrantes do seu grupo 
sobre o seu conteúdo pesquisado (Figura 4a). Um ensinava ao outro. Eles, 
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utilizando seus meios e suas formas de linguagem, transmitiam para seus 
colegas de grupo tudo o que discutiram a respeito do assunto. Observações 
e interferências foram realizadas, pelo professor, quando houve necessidade. 
Poucas vezes foi necessário mediar durante a atividade. Após este momento 
de discussão em grupo e da consulta aos vídeos produzidos e postados no 
grupo do WhatsApp, os estudantes fizeram uma breve avaliação (Figura 4b). 
Esta etapa foi realizada em duas aulas com duração de 50 minutos, cada.

Figura 4 - Troca de informações no ‘grupo base’ (a) e avaliação (b)

ATIVIDADE 4

Nesta aula os alunos do “grupo dos experts” fizeram a produção de 
vídeos animados, utilizando diversos tipos de materiais, como aparelhos 
celulares, câmeras fotográficas, massinhas de modelar, cartazes, canetas 
de colorir e aplicativos como Kinemaster, Phonto, Inshos, Filmora, entre 
outros (Figuras 5a e 5b). Todos os materiais produzidos (Figuras 5c e 5d) 
foram postados e compartilhados no grupo do WhatsApp (Figuras 5e e 5f). 
Foi reservada uma aula de 50 minutos para a construção dos vídeos e para a 
apresentação foi dado um prazo de uma semana.
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Figura 5 - Produção dos vídeos animados (a e b), dois dos vídeos produzidos (c e d) 
e publicação no WhatsApp (e e f)

ATIVIDADE 5

Nesta etapa os alunos fizeram uma avaliação das aulas, através de 
perguntas fechadas aos quais foram expostos. Eles deram opiniões sobre a 
forma como foram desenvolvidas as atividades e os recursos utilizados. Foi 
realizada em 1 aula de 50 minutos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao investigar os conhecimentos prévios dos alunos foi possível planejar 
aulas contextualizadas voltadas para o interesse e as dificuldades de cada um. 
O fato de solicitar a organização de grupos diferentes dos que usualmente 
são formados, por afinidade ou por proximidade, gerou uma certa resistência 
por parte de alguns alunos. Para contornar a situação houve uma conversa 
aberta, destacando a importância e a oportunidade de conviver com pessoas 
que pensam diferente de nós e que não estão estreitamente próximas. A 
formação de grupos pequenos pode favorecer a aprendizagem. Durante esses 
momentos poucas interferências foram necessárias para desfazer equívocos. 
O professor ao utilizar a metodologia ‘Jigsaw’ se coloca em posição de um 
mediador da construção dos conhecimentos de seus alunos, que em todos os 
momentos se mostraram dispostos em participar ativamente da construção 
do seu conhecimento. Com a avaliação participativa e contínua percebeu-se 
que a metodologia utilizada se mostrou satisfatória para a maioria dos alunos. 
Muitos disseram que a troca de informações entre os colegas da turma foi de 
suma importância pra garantir seu aprendizado e reconheceram que produzir 
vídeos animados ajudou na compreensão do assunto estudado e colaborou 
com uma aprendizagem muito mais eficiente. 

A maioria alegou que participou ativamente da construção do seu 
conhecimento e que ficou muito mais seguro nas avaliações quando tinha 
que responder questões relacionadas ao tema. Para Martines et al. (2018), 
é muito importante, atualmente, uma grade curricular que possua diversas 
possibilidades de arranjos para otimizar o tempo nas salas de aula e favorecer 
a troca de experiências. Pois isso amplia a ligação entre o professor e os 
alunos e proporciona uma educação de maior qualidade. A avaliação foi 
continuada e formativa. Levou em consideração a participação e o grau de 
motivação e esforço dos alunos durante todas as atividades. Espera-se que 
o relato desta atividade, a partir do uso de tecnologias digitais e baseada na 
metodologia ‘Jigsaw’, possa inspirar docentes na elaboração de novas práticas 
no Ensino Médio que incentivam a formação de alunos mais autônomos e 
independentes, por meio da cooperação e ajuda mútua e com isso reduzir 
eventos de desinteresse e desmotivação.
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O jardineiro cientista: vivênciando solos em uma 
colônia de férias

The scientist gardener: an experiment with soil at a summer 
camp

Luiza Carolina Pereira Vargas1; Daiany Costa Oliveira¹; Larissa 
Lopes de Oliveira¹; Gabriela Fraga Porto¹; Isabella Rodrigues 

Lancelloti¹ e Marcelo Guerra Santos¹

RESUMO
Este artigo reforça a importância da permeabilidade do solo como método eficaz de 
ensino em espaços não formais, propondo a desmistificação sobre a cegueira botânica 
e o papel fundamental que o solo tem no ambiente a partir do conhecimento prévio 
das crianças. Durante a atividade foi realizado um experimento com o objetivo de 
demonstrar o nível de infiltração de água diferentes tipos de substratos, onde os alunos 
puderam constatar que a maior porosidade facilita no percolamento da água. A oficina, 
“O Jardineiro Cientista”, foi realizada durante a Colônia de Férias na Faculdade de 
Formação de Professores, UERJ, realizada em julho de 2019, com duração total de 2 
horas, sendo dividida em três etapas: (1) explorando o ambiente, (2) experimentação 
com diferentes substratos, (3) plantando sua muda. A oficina recebeu 52 crianças entre 
5 a 10 anos.
Palavras-chaves: Solo; Água; Oficina; Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT
This article reinforces the importance of soil permeability as an effective teaching 
tool in non-formal spaces, proposing the demystification of “plant blindness” and 
highlighting the essential role of soil in the environment based on children's previous 
knowledge. An experimental activity was carried out to demonstrate the level of water 
infiltration in the different types of substrates. The students were able to observe that 
greater porosity facilitates percolation. The “Scientist Gardener” workshop was held 
at a Summer Camp at the Faculdade de Formação de Professores (Teacher Training 
School) of Rio de Janeiro State University (UERJ), in July 2019. The 2-hour event 
was divided into 3 stages: (1) exploring the environment, (2) experimenting with 
different substrates, and (3) planting your seedling. A total of 52 children aged 5 to 10 
years attended the workshop.
Keywords: Soil; Water; Workshop; Teaching-learning.

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)/Faculdade de Formação de Professores 
(FFP), Laboratório de Biodiversidade, marceloguerrasantos@gmail.com 
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INTRODUÇÃO

A educação em solos tem como objetivo conscientizar a importância do 
solo na vida das pessoas. Neste sentido, ele deve ser visto como componente 
essencial do ambiente e da vida. Desse modo, deve ser conhecido e preservado 
(MUGGLER et al., 2006). A vegetação tem um papel fundamental na proteção 
do solo, assim como, também é dependente desse para seu desenvolvimento.

A definição de solo, do ponto de vista de Lepsch (2010), é a coleção 
de corpos naturais dinâmicos, que contém matéria viva, e resulta da ação do 
clima e de organismos sobre o seu material de origem. Ainda segundo esse 
autor, a mudança do solo se realiza há cerca de um tempo indeterminado, e é 
influenciado pelo tipo de relevo.

A relação funcional com as plantas ocorre por conta de o solo ser um 
fixador das raízes, o que mantém os caules fixos e eretos, assim como, um 
reservatório para as raízes, de onde essas extraem a água com os nutrientes. 
Esses elementos são essenciais para o crescimento e desenvolvimento dos 
vegetais e, consequentemente para a manutenção e a sobrevivência da vida 
terrestre, tornando-a quimicamente rica (LEPSCH, 2010).

Abordar a importância do solo para o ambiente com o público infantil, 
muitas vezes, não é uma tarefa fácil. Em um estudo, Oliveira (2014) observou 
que tal conteúdo aparece em segundo plano, mal elaborado e com conceitos 
ultrapassados nos livros didáticos e paradidáticos. A autora afirma que o solo 
é visto somente do ponto de vista econômico, não havendo nenhuma ou pouca 
relação com sua origem, formação, potencialidades.

Para o cultivo de plantas em recipientes é necessário a utilização de 
substratos. Ele é a combinação de dois ou mais componentes, entre eles a terra, 
a palha, o húmus, entre outros, os quais são importantes para a ancoragem, 
fornecimento de água e oxigênio para um ótimo desenvolvimento das plantas 
(VENCE, 2008). Esses componentes, em muitos casos, são extraídos dos 
solos e comercializados em casas especializadas.

De acordo com Costa (2001), a taxa de percolação da água varia de 
acordo com o solo, a quantidade retida como água capilar, é aquela que se 
infiltra como água gravitacional depende da natureza do solo e das dimensões 
e distribuições dos seus poros. Assim, a escolha de um bom solo é fundamental 
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para um satisfatório cultivo vegetal.
Atividades desenvolvidas por meio de oficinas possuem um caráter 

metodológico de trabalho que visam uma formação coletiva, com momentos 
de interação de troca de saberes. De acordo com Silva e Ferrari (2012), o 
modelo de atividade estimula a vivência de situações concretas e significativas 
baseadas no tripé “sentir-pensar-agir”, tornando-se um excelente meio de 
construção do conhecimento a partir da ação, sem deixar de lado a teoria. Os 
autores também afirmam que as oficinas apresentam grande receptividade de 
quem participa, estes apresentam alegria, entusiasmo e motivação durante o 
desenvolvimento das atividades.

Devido à importância da temática envolvendo o substrato e o cultivo 
vegetal, o Laboratório de Biodiversidade da Faculdade de Formação de 
Professores (FFP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
desenvolveu uma oficina com o público da 2ª edição da Colônia de Férias – 
Futuros Cientistas da FFP/UERJ. Na década de setenta, segundo Duarte et al. 
(2015) as colônias de férias realizadas em universidades brasileiras, viveram 
seu auge. Trata-se de um espaço de vivência lúdica, e que a ludicidade é 
considerada uma importante ferramenta no ensino-aprendizagem (SALOMÃO 
et al., 2007; STEINHILBER, 1995). A atividade relatada a seguir foi pensada 
e realizada de maneira a preencher tais requisitos na área de ciências.

A oficina intitulada “O Jardineiro Cientista” buscou desenvolver uma 
atividade que abordasse os diferentes tipos de substratos e sua importância 
para o cultivo das plantas, e apresentou os seguintes objetivos: (1) propiciar o 
contato com a terra e uma aproximação com o reino vegetal; (2) demonstrar 
de maneira prática e intuitiva a importância do substrato para o cultivo 
vegetal; (3) resgatar o conhecimento prévio a partir da ação e da reflexão 
que a atividade sugere; (4) propiciar a vivência das crianças em um espaço 
educacional não formal.

METODOLOGIA

A oficina “O Jardineiro Cientista” foi realizada na estufa da Faculdade 
de Formação de Professores da UERJ durante a 2ª edição do evento “Colônia de 
Férias Futuros Cientistas”, que recebeu crianças de 5 a 10 anos, entre os dias 22 a 
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26 de julho de 2019. Foram promovidas oficinas de zoologia, corpo humano, 
cinema e de experimentação, como a do jardineiro cientista, que ocorreu no 
dia 23 de julho, momento no qual as crianças já estavam familiarizadas com 
o ambiente da universidade. Ela contou com um público de 52 crianças e 2 
horas de duração. A organização do evento dividiu previamente as crianças 
em 3 grupos de acordo com sua idade, 5-6, 7-8 e 9-10 anos.

O primeiro contato com as crianças ocorreu no momento da oficina, 
com o auxílio dos monitores da colônia de férias. Todos os responsáveis 
das crianças participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para a utilização de imagens e dados das crianças que 
participaram da colônia, sendo assim as etapas da oficina foram fotografadas 
e as contribuições das crianças anotadas.

A oficina foi dividida em três momentos, conforme descrito abaixo:
1 – Explorando o ambiente: neste momento as crianças entraram na 

estufa de plantas da FFP-UERJ, e foram deixadas livres para explorar o local 
e interagir com ele (Figura 1).

2 – Experimentação com diferentes substratos: Neste segundo 
momento as crianças foram alocadas em volta da bancada, onde podiam 
observar e interagir com os materiais utilizados na prática (Figura 2). Nessa 
etapa foram utilizados os seguintes materiais: 4 provetas de 1000 ml (pode 
ser substituído por copos medidores de cozinha ou qualquer outro recipiente 
graduado); 4 béqueres de 600 ml (pode ser substituído por qualquer outro 
recipiente); 3 bandejas; 4 funis feitos com garrafa PET; pás de plástico; canetas 
marcadores permanentes; terra; esterco; palha (Figura 2). A terra e a palha 
foram recolhidas no campus da FFP-UERJ e o esterco (que pode ser bovino 
ou húmus de minhoca) foi comprado em loja de produtos agropecuários e 
veterinários. Foi utilizada como palha a grama cortada do campus, entretanto, 
folhas secas e trituradas poderão ser usadas como substituto. Quanto à terra, 
dê preferência aquela com menor quantidade de matéria orgânica, geralmente 
é uma terra menos escura. Pode ser coletada no jardim da escola ou de casa. 
Para isso, é só retirar a camada superficial (com matéria orgânica) e cavar 
a terra mais profunda. A prática consistiu em adicionar a cada amostra de 
substrato uma mesma quantidade de água (500 ml). As amostras tinham o 
mesmo volume e eram colocadas pelos alunos, em funis de garrafas PET com 
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tampas apresentando orifícios de tamanho suficiente para a água escorrer, até 
uma linha limite. O funil era colocado na boca das provetas. As amostras 
utilizadas foram: (1) húmus; (2) terra e (3) palha. Após a adição da água 
nos funis contendo o substrato, foi contado o tempo que a água demorava a 
passar pela amostra. Ao fim da passagem da água, num tempo limite de três 
minutos, a quantidade de água em cada proveta foi contabilizada, assim como, 
a coloração da água e o tempo que a água levou para percolar cada substrato. 
Os resultados obtidos foram discutidos com as crianças.

3 – Plantando sua muda: neste último momento as crianças foram 
convidadas a plantar uma muda de tomate em um copo plástico com o 
substrato considerado o mais adequado após o experimento. Após o plantio, 
foi sugerido que as crianças dessem um nome ao seu tomateiro. Ao término da 
oficina cada uma levou o seu pé de tomate para cultivá-lo em casa (Figura 3).

RESULTADOS E APONTAMENTOS A PARTIR DA VIVÊNCIA 
PROPORCIONADA PELA OFICINA

Ao longo do momento 1 (Figura 1), explorando o ambiente, as turmas 
se comportaram de maneiras distintas, embora todas tenham demonstrado 
ávido interesse pela atividade e pela estufa de plantas. A turma com os alunos 
de 5 e 6 anos, mostrou-se encantada com o espaço e com grande vontade de 
interagir tanto com a terra quanto com as plantas. Os alunos da turma de 7 
e 8 anos, assim como os alunos da turma de 9 e 10 anos se mostraram mais 
interessados na parte experimental.

Figura 1 - Momento 1 – Explorando o ambiente
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No momento 2 (Figura 2), experimentação com diferentes substratos, 
os materiais laboratoriais (proveta, béquer), que estavam dispostos sobre a 
bancada da estufa, foram apresentados para as crianças proporcionando 
para muitas delas o primeiro contato com tais instrumentos. Em seguida 
foi explicada a proposta de experimentação e as mesmas contribuíram no 
processo. No primeiro experimento, foi adicionado apenas palha no funil e em 
seguida a água (500 ml) foi adicionada. Ela percorreu rapidamente (antes do 
tempo de 1 minuto) e, praticamente não foi retida pelo substrato. Isso ocorreu 
devido a espaços de ar existentes entre a palha. No segundo experimento 
foi utilizado o húmus. Nesse, a água demorou mais tempo para percolar, o 
substrato que reteve boa parte dela e, após o tempo de 1 minuto, ainda havia 
água no funil. As crianças também puderam observar que a água recolhida 
no béquer estava bem escura, isso ocorreu devido à grande quantidade de 
matéria orgânica presente no húmus, que contribui para a retenção de água no 
substrato. No terceiro experimento foi utilizado apenas terra. Nesse substrato 
a água percolou mais rapidamente comparado ao húmus, entretanto, após o 
tempo de 1 minuto, ainda havia água no funil em uma quantidade menor que 
no experimento do húmus. Outra diferença foi à coloração menos intensa da 
água recolhida no béquer devido à menor concentração de matéria orgânica 
na terra utilizada.

Faot (2013), afirma que a permeabilidade do solo está relacionada à 
comunicação entre os poros do solo. Quanto menor a comunicação entre os 
poros, menor é a permeabilidade. Desse modo, a retenção de água nos poros 
do solo ocorre pela capilaridade e adsorção, diretamente ligados à textura 
e à estrutura do solo/substrato (FLOSS, 2004). Partindo dessa perspectiva, 
quando a palha está sozinha há maior capilaridade e menor adsorção da água. 
A maior concentração de matéria orgânica no húmus atrai mais água que 
a terra utilizada no experimento. Isso ocorre devido a existência de cargas 
negativas nas partículas da matéria orgânica que se ligam à água por adsorção. 
Assim, no húmus, a adsorção da água é maior que a capilaridade (FLOSS, 
2004).

Levando-se em consideração que a falta d’água, assim como o seu 
excesso, prejudicam o crescimento e desenvolvimento da maioria das plantas 
cultivadas (FLOSS, 2004; TAIZ; ZEIGER, 2004), perguntamos às crianças, 
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após o experimento, qual seria o melhor substrato para eles plantarem a sua 
muda de tomateiro. A questão foi discutida e coletivamente chegamos à 
conclusão de que uma mistura dos três componentes: palha, terra e húmus 
seriam o mais indicado.

Figura 2 - Momento 2 – Experimentação com diferentes substratos

As crianças do grupo mais novo participaram bastante do experimento, 
ficaram bastante curiosas com os resultados, porém tiveram preferência clara 
pelo momento do plantio de mudas. Já as crianças dos grupos mais velhos, 
a todo o momento pediam para participar, ajudando a mexer nos materiais. 
Muitas delas propuseram discussões bastante interessantes sobre o papel do 
solo para os vegetais, por exemplo, uma das crianças perguntou “[...] Tia, 
pode molhar muito a terra?” e a monitora explicou que a água em excesso 
é prejudicial para o desenvolvimento da planta, outra criança citou “a terra 
é importante para o crescimento da plantinha”. As crianças demonstraram 
também um conhecimento teórico sobre botânica, o que os fez ficar ainda 
mais entusiasmados ao realizar o experimento.

No momento 3 (Figura 3), plantando sua muda, as crianças de 5 a 6 anos 
mostraram-se muito ativas na atividade. Entretanto, foi notado certo receio em 
mexer diretamente com a terra, nesse momento, por alguns alunos das turmas 
maiores, esses acompanharam o processo de plantio, feito com eles um a um, 
sem mexer na terra, sendo respeitada a vontade deles individualmente. Mesmo 
assim, aceitaram sugerir um nome para a muda e a levaram normalmente ao 
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fim do plantio (Figura 4).
De acordo Santos e Añes (2019), alguns estudos apontam que 

o processo de ensino de grande parte das escolas acaba por fortalecer o 
fenômeno da “cegueira botânica” - termo cunhado, em 2002, pelos cientistas e 
professores americanos Wandersee e Schussler - que se refere à não percepção 
dos vegetais como seres vivos componentes do ambiente, principalmente na 
presença concomitante de animais.

Ao nomear as mudas, as crianças as tratavam de forma parental, 
demonstrando vínculo com algo cuidado por eles. Tendo em vista esse fato, 
é possível identificar que a partir da oficina a cegueira botânica iniciou o 
processo de desmistificação, onde fica evidente a empatia das crianças pelos 
vegetais que elas plantaram.

Figura 3 - Momento 3 – Plantando Sua Muda. A - Enchendo o copo plástico com o 
substrato selecionado. B- Plantando a mudinha de tomate e escrevendo o nome dela 

no copo

Figura 4 - As crianças ao final da oficina com a sua mudinha de tomate
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira lúdica e experimental as crianças que, participaram da 
oficina, puderam vivenciar práticas sobre a permeabilidade da água no solo 
e a sua importância para o cultivo das plantas, assim como, a possibilidade 
de criar uma maior empatia com as plantas. De uma forma geral, trouxe uma 
concepção de um ensinamento crítico aos participantes, onde refletiram sobre 
os temas abordados e os relacionaram ao seu cotidiano.

Conclui-se que há ainda pouca abordagem sobre a permeabilidade do 
solo correlacionando com o cultivo vegetal, este tema ainda é pouco trabalhado 
nas escolas e precisa ser mais enfatizado. Porém há uma concordância que 
a utilização dos recursos didáticos se aproxima da realidade dos alunos, 
facilitando o aprendizado e a cativar a novas experiências. Atividades como 
essa fortalecem o Ensino de Ciências e biologia, como também contribuem 
para despertar um olhar mais socioambiental naqueles que participam.
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Bingo da síntese de proteínas: uma proposta 
pedagógica para aulas de biologia do Ensino Médio

Protein synthesis bingo: a pedagogiacal propolsal for High Scho-
ol biology classes

Elisangela de Almeida Cruz dos Santos1; Bárbara Balzana Mendes 
Pires2 e Fátima Kzam Damaceno de Lacerda3

RESUMO
Jogos em sala de aula são uma estratégica pedagógica utilizada no processo de ensino 
e aprendizagem, pois o conteúdo apresentado de forma lúdica pode favorecer o aluno 
na construção do seu conhecimento. No caso do ensino de biologia, alguns temas 
são considerados de difícil compreensão e seu grau de abstração requer, por parte do 
professor, recursos pedagógicos diferenciados. Nesse contexto, o presente trabalho 
tem como objetivo relatar a elaboração de um jogo: o Bingo da Síntese de Proteínas. 
Para tal, são apresentados os materiais confeccionados especialmente para essa 
finalidade e as regras propostas para o bingo. O jogo foi testado com 20 estudantes do 
1º ano do ensino médio de uma escola pública da região serrana do Rio de Janeiro. 
Utilizou-se um questionário para averiguar a impressão dos participantes sobre a 
utilização do jogo como estratégia pedagógica. Assim, os resultados indicam que o 
jogo atende a função didática proposta.
Palavras-chave: Ensino de biologia; Jogos didáticos; Aprendizagem significativa.

ABSTRACT
Classroom games are a pedagogical strategy used in the teaching and learning 
process, since the content presented in a playful way can favor the student in the 
construction of their knowledge. In the case of teaching biology, some topics are 
considered difficult to understand and their degree of abstraction requires, on the part 
of the teacher, differentiated pedagogical resources. In this context, the present work 
aims to report the elaboration of a game: Protein Synthesis Bingo. For this purpose, 
the materials specially made for this purpose and the proposed rules for bingo are 
presented. The game was tested with 20 students from the 1st year of high school at a 
public school in the mountainous region of Rio de Janeiro. A questionnaire was used 
to ascertain the impression of the participants on the use of the game as a pedagogical 
strategy. Thus, the results indicate that the game meets the proposed didactic function.
Keywords: Biology teaching; Didactic games; Meaningful learning.
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INTRODUÇÃO

O uso de jogos como estratégica pedagógica no processo de ensino/
aprendizagem está cada vez mais presente em salas de aula. Segundo Strapason 
e Bisognim (2013), os jogos estimulam uma aprendizagem motivadora e 
interessante. De acordo com Gregório, Oliveira e Matos (2016), o estudo de 
temas presentes na biologia molecular, como síntese proteica, traz conceitos 
fora da realidade do aluno, o que pode dificultar o seu aprendizado. Sendo 
assim, o ensino de conceitos abstratos que apresentam um certo grau de 
complexidade, pode requerer estratégias pedagógicas que despertem no aluno 
o interesse e motivação pelo assunto estudado de forma significativa.

Segundo Ortiz (2005), os jogos estão intensamente relacionados à 
civilização e são formadores de identidade de um povo, pois entende que as 
regras de conduta impostas são capazes de ajudar na formação do indivíduo 
para viver em sociedade. Nesse contexto, percebe-se que a utilização de jogos 
como recurso didático também pode influenciar de maneira significativa no 
processo de ensino/aprendizagem. De acordo com as pesquisas apresentadas 
por Kasper (2016),

A utilização de jogos em sala de aula pode valer-se 
da função de agente motivador e criar um ambiente 
descontraído de integração social que favoreça a 
aprendizagem significativa, desenvolvendo habilidades 
como criatividade, pensamento lógico e resolução de 
situação problema (KASPER, 2016, p. 51).

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio (BRASIL, 2006), o processo de ensino/aprendizagem envolve aluno 
e professor e acontece de forma dinâmica e coletiva. Assim, sugere que o 
professor seja um mediador através de intervenções que estimulem no aluno 
o processo de construção do conhecimento. Então, entende-se que é de 
responsabilidade do professor procurar estratégicas pedagógicas mais eficazes 
quando o objetivo é fazer com que o estudante seja capaz de construir o seu 
próprio saber.

Assim, partindo da premissa que é possível utilizar o jogo para 
tornar o aprendizado mais significativo, pretende-se nesse trabalho relatar 



346

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

o desenvolvimento de um bingo que auxilie o professor no processo de 
ensino/aprendizagem sobre tema síntese de proteínas. A elaboração do 
produto é resultado de um desejo de criar uma aula dinâmica e significativa 
e que torne o assunto mais atrativo aos alunos. Além disso, trata-se de um 
conteúdo importante e base para compreensão de outros temas na Biologia, 
como Genética, Biotecnologia e Evolução. Cabe registrar que o bingo é uma 
proposta pedagógica elaborada como parte da dissertação do Programa de 
mestrado profissional em Ensino de Biologia (ProfBio) em rede nacional.

O bingo pode ser uma forma lúdica de aprender/ensinar que permite 
ao aluno compreender conceitos relacionados à transferência da informação 
gênica, como processos de duplicação do DNA, transcrição (síntese do RNAm), 
tradução (síntese proteica) e mutação. Na proposta que aqui se apresenta, o 
jogo poderá ser impresso pelo professor e utilizado no ensino de síntese de 
proteínas, no 1º ano do ensino médio, de maneira divertida, brincando. Ganha 
a dupla que primeiro formar a proteína em sua cartela.

A PROPOSTA PEDAGÓGICA

O estudo baseia-se em uma abordagem de pesquisa qualitativa, de 
caráter exploratório. Os critérios para a produção do material proposto 
fundamentaram-se no levantamento bibliográfico, na coleta de dados em uma 
escola de ensino médio localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro 
e na análise desses dados. Participaram da pesquisa 20 alunos do 1º ano do 
Ensino Médio. A utilização do jogo se deu em um contexto da aplicação de um 
recurso pedagógico na avaliação do Tema 2 do curso de Mestrado Profissional 
para Ensino de Biologia (ProfBio), em julho de 2019.

Por meio da observação, da análise dos resultados de um questionário 
aplicado aos estudantes participantes da pesquisa, na primeira etapa, e das 
observações feitas pelos avaliadores do curso de mestrado, na segunda etapa, 
o jogo passou por alterações para melhor atender aos objetivos didáticos 
requeridos.
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O JOGO

No bingo proposto, os participantes (estudantes e professor) representam 
as estruturas do processo de síntese de proteínas (DNA, RNAm, RNAr, RNAt 
e ribossomo) e o jogo representa o processo em si. Para tanto, os estudantes 
deverão sentar em dupla para realização da atividade. O objetivo do jogo é a 
síntese de uma proteína específica, apresentada na cartela e, para isso, a dupla 
tem que completar a sequência de aminoácidos correta. Ganha a dupla que 
primeiro formar a proteína.

O jogo possibilita trabalhar conceitos como: células e suas organelas, 
material genético, código genético, mutação gênica, aminoácidos e proteínas. 
Durante o jogo é possível trabalhar algumas habilidades como a compreensão 
da importância da síntese proteica para os seres vivos, o reconhecimento 
do material genético: estrutura e função, assim como o funcionamento do 
código genético, a compreensão dos processos de transcrição e tradução e as 
possíveis mutações que provocam alterações nas estruturas das proteínas com 
o consequente surgimento de outras características.

O jogo é composto pelos seguintes materiais (Figuras 1 e 2):

•15 cartelas com o nome de 20 aminoácidos em cada uma delas, sendo 
que 14 estão apagados e 6 destacados;
 •90 marcadores de aminoácidos;
 •15 tabelas de código genético;
 •15 cartões com as relações de 15 proteínas e suas respectivas funções;
 •15 desenhos com esquemas da síntese de proteína;
 •15 envelopes;
 •15 crachás de RNAr;
 •15 crachás de RNAt;
 •15 crachás de Ribossomos;
 •01 crachá de RNAm;
 •01 caixa de DNA.
 •26 blocos com uma trinca de bases nitrogenadas em cada;
 •01 cartão com intervenções a serem feitas pelo professor.
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Função dos representantes do processo de síntese de proteína do jogo

São os elementos responsáveis pelo sucesso da síntese de proteínas:

• DNA – representado por uma caixa, servirá de local para guardar os 
26 blocos de códons formados por trincas de bases nitrogenadas e que 
serão sorteados durante o jogo;

• RNA mensageiro – representado pelo professor, terá a função de 
sortear um bloco de códon, sugerindo assim, a transcrição do DNA no 
momento que se coloca a mão dentro da caixa de DNA;

• RNA ribossômico – representado por um estudante, recebe o nome 
da trinca de base sorteada pelo professor e repassa para o RNA 
transportador que irá lhe informar qual é o aminoácido representado 
pela trinca de base sorteada e, então, deverá colocar o marcador de 
aminoácido no nome do aminoácido em sua cartela, caso esse nome 
não esteja apagado;

• RNA transportador – representado por um estudante, irá decodificar 
o códon, passado pelo RNA ribossômico, em um aminoácido, através 
da interpretação da tabela de código genético, e repassar ao RNA 
ribossômico;

Figura 1 - Material completo do jogo Figura 2 - Material do professor
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• Ribossomo – representado pela carteira, é o local onde ocorre a síntese 
da proteína com auxílio do RNA ribossômico e RNA transportador.

Regras do jogo

A turma deve ser organizada em dupla e cada dupla recebe um envelope 
contendo o seguinte material (Figuras 3 e 4):

 • Uma cartela com o nome de 20 aminoácidos, sendo que 6 dos 20 
aminoácidos estarão destacados;

 • Seis marcadores de aminoácidos;

 • Uma tabela de código genético;

 • Uma relação com os nomes de 15 proteínas e suas respectivas funções;

 • Um desenho com esquema da síntese de proteínas;

 • Um crachá de RNAr, RNAt e ribossomo.

Antes de iniciar o jogo, o professor deve ensinar como fazer a leitura da 
tabela do código genético e explicar as regras do bingo. Em seguida, apresentar 
o verso da cartela, onde se encontra uma charada a ser resolvida. Assim, cada 

Figura 3 - Material do aluno: frente Figura 4 - Material do aluno: verso 
da cartela e relação de proteínas
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cartela representa a síntese de uma proteína. O jogo só deve começar depois 
que todos os participantes estiverem devidamente identificados e souberem 
corretamente sua função.

O professor vai começar o jogo sorteando um bloco de trinca de base 
nitrogenada que está dentro da caixa de DNA. Depois vai anunciar para a 
turma a trinca sorteada e perguntar qual aminoácido esse códon representa e 
aguardar que eles identifiquem na tabela de código genético. O bloco sorteado 
não deve voltar para a caixa. Assim que identificarem, o professor deve 
anotar no quadro o nome do aminoácido e solicitar que a dupla que tenha 
esse aminoácido na cartela coloque o marcador de aminoácido sobre o nome, 
lembrando que cada cartela contém o nome de 20 aminoácidos, mas somente 
seis não estão tachados. Portanto, os aminoácidos que fazem parte da cartela 
dos participantes são justamente os que não estão tachados. Vence a dupla que 
primeira completar a cartela. Para tanto, é necessário gritar o nome da proteína 
sintetizada.

1.1.3 Recomendações para o professor

- Inicie o estudo dos conteúdos sobre células, organelas, núcleo e ácidos 
nucléicos antes de aplicar o jogo;

- Disponibilize no mínimo dois tempos de aulas só para a aplicação do 
jogo;

- Explique como se faz a leitura da tabela do código genético antes de 
iniciar o jogo;

- Use o desenho para explicar, relembrar ou orientar os estudantes sobre 
suas respectivas funções;

 - Faça intervenções com perguntas antes, durante e depois da atividade 
que os permitam perceber a importância da síntese de proteínas para um 
organismo vivo;

 - Ao final, proponha aos alunos que resolvam o desafio do jogo.
Propõe-se que algumas questões sejam trabalhadas com alunos antes, 

durante e depois do jogo:
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1. Se houver uma alteração em uma das tricas de base nitrogenada na 
hora da transcrição, a tradução desse aminoácido será a mesma?

2. Que fatores podem comprometer a síntese de proteínas?

3. Um aminoácido pode ser codificado por códons diferentes e essa 
característica do código genético é conhecida como redundância. Por 
que essa redundância é importante para evitar mutações gênicas?

4. Desafio: relacione as diferenças entre a síntese de proteínas simulada 
pelo bingo e o processo real.

OS RESULTADOS OBTIDOS

Durante atividade, foi possível observar a satisfação dos estudantes, 
o que demonstrou o resultado positivo em relação à proposta do jogo. Os 
participantes se envolveram intensamente e chegavam a ficar tensos e 
ansiosos para ganhar o bingo. Solicitavam com frequência que se sorteasse 
outro bloco de trinca rápido, principalmente, quando faltava pouco para 
alguém completar a proteína. Também, davam gritos quando tinham um 
aminoácido sorteado e alguns estudantes até calculavam qual códon deveria 
ser sorteado para que ganhassem.

A aplicação do jogo foi emocionante e ao mesmo tempo gratificante, 
permitindo perceber com os estudantes o seu próprio aprendizado: eles 
pronunciavam os nomes dos aminoácidos com naturalidade, assim como as 
funções das estruturas que representavam e trocavam ideias sobre o processo.

Na turma aconteceu um fato que chamou atenção: uma das alunas, 
percebendo que sua dupla poderia perder para a outra dupla que iria sintetizar 
o fibrinogênio, argumentou em voz alta que deveria ganhar o jogo porque 
entendia que a hemoglobina, a proteína que a dupla deveria sintetizar, era mais 
importante que o fibrinogênio para o ser humano, pois carregava o oxigênio. 
Esse comentário foi um sinal que eles estavam se tornando protagonistas do 
próprio processo de aprendizagem.

Com relação às respostas aos questionários de avaliação, os estudantes 
ressaltaram a dificuldade que tiveram em entender o funcionamento do 
jogo, logo no início. Mas que, depois, durante o jogo, se encontravam tão 
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concentrados que não perceberam o tempo passar.
De acordo com Savi et al. (2010), o uso de avaliação dos jogos didáticos 

permite conhecer o grau de contribuição que o recurso pode oferecer em um 
processo de ensino e aprendizagem. Assim, a opinião dos alunos indicou a 
necessidade de uma revisão na abordagem inicial do jogo. Além disso, a banca 
avaliadora do Tema 2, no ProfBio, também fez alguns questionamentos e 
apresentou sugestões a respeito do jogo. Um avaliador destacou a ausência da 
apresentação do aminoácido inicial e do stop códon; outro sugeriu que, ao invés 
de usar aminoácidos fictícios na composição da proteína, fossem colocados 
os verdadeiros ou até mesmo sugerir aos estudantes que eles pesquisassem e 
trouxessem para o dia da atividade.

Com os resultados obtidos, o jogo sofrerá adaptações para que seja 
testado em outras turmas, permitindo assim, que se torne um produto de 
dissertação do Mestrado Profissional de Ensino em Biologia (ProfBio).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se, com base na experiência de elaboração e aplicação do 
bingo para turmas de 1º ano do ensino médio que a sua utilização, com a 
participação dos estudantes como protagonistas do processo, seja realizada 
por professores na qualidade de ser mais um recurso pedagógico no ensino de 
síntese de proteínas. E que, futuramente, haja a disponibilização do produto – 
o Bingo da Síntese de Proteínas – de forma on-line, a fim de divulgá-lo para 
outros professores, contribuindo, assim, para a área de pesquisa no ensino de 
biologia.
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Elaboração de um aplicativo digital sobre as aves 
da APA do Pau-Brasil (RJ) como recurso para o 

ensino de ecologia
Creation of a digital application on the Apa do Pau Brasil (RJ) 

birds as a resource for ecology teaching

Franciene Bartholomeu da Mata1; Rosane Moreira Silva de 
Meirelles2 e Marcelo Aguiar Costa Lima3

RESUMO
Os problemas causados pela pressão antrópica, que promove constante degradação 
da Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil, vem causando danos imensuráveis a 
este patrimônio natural e ameaçando muitas espécies de aves de importante valor 
ecológico. Com o objetivo de trazer à luz a relevância dessa Unidade de Conservação 
e de sua avifauna, promovendo um meio alternativo para o ensino de conceitos 
ecológicos nas aulas de biologia, foi criado um aplicativo digital para acesso por 
alunos e professores a fim de se obter informações sobre espécies de aves locais. O 
aplicativo possui também um jogo, com informações sobre o nicho ecológico dos 
animais para realizar associações entre o formato dos bicos das aves e seus hábitos 
alimentares. Esta abordagem poderá possibilitar a compreensão da influência que 
o hábito alimentar das aves exerce sobre o equilíbrio de todo o seu ambiente de 
ocorrência, permitindo uma visão mais integrada das relações ecológicas.
Palavras-chave: Avifauna; Hábitos alimentares; Recurso didático.

ABSTRACT
The problems caused by anthropic pressure, which promotes constant degradation 
of the Pau-Brazil Environmental Protection Area, have been causing immeasurable 
damage to this natural heritage and threatening many species of birds of important 
ecological value. In order to bring to light the relevance of this Conservation Unit 
and its birdlife, promoting an alternative means for teaching ecological concepts in 
biology classes, a digital application was created that allows students and teachers to 
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obtain information about species of local birds. The application contain a game, with 
information about the ecological niche of animals to make associations between the 
shape of birds' beaks and their eating habits. This approach will make it possible to 
understand the influence that birds' eating habits have on the balance of their entire 
environment, allowing a more integrated view of ecological relationships.
Keywords: Birdlife; Eating habits; Teaching resources.

INTRODUÇÃO

As ações antrópicas vêm causando a destruição de vários recursos 
naturais, a degradação de ecossistemas fundamentais para a manutenção de 
diversas espécies, a produção desmedida de lixo não reciclável e o despejo 
irregular de dejetos, provocando a diminuição e, em alguns casos, a extinção 
de inúmeras espécies de seres vivos.

Os diversos movimentos, correntes de organizações 
ambientalistas muitas vezes dão o alerta, propõem 
as ações, fazem o alarde, articulam soluções, porém 
o homem ainda tem muito a progredir no sentido de 
entender a importância e a necessidade de proteger a 
natureza e todas as suas formas de vida, como forma de 
garantir sua própria sobrevivência em médio prazo na 
Terra (SILVA; SILVA, 2013, p. 43).

Para que a natureza remanescente possa ser mantida, as áreas naturais 
precisam ser devidamente valorizadas e respeitadas. Para tal, estratégias 
diversas vêm sendo utilizadas, como estabelecimento de Unidades de 
Conservação (UC).

Algumas dessas áreas encontram-se circundadas por regiões urbanas 
e constantemente sofrem pressão por especulação imobiliária, turismo não 
sustentável, incêndios e despejo irregular de lixo. Essa Área de proteção 
ambiental (APA) é uma Unidade de Conservação (UC) criada pelo Decreto 
Estadual nº 31.346, de 06 de junho de 2002 e abrange parte dos municípios 
de Armação dos Búzios e Cabo Frio. É considerada um patrimônio natural da 
Mata Atlântica e a maior reserva de Pau-Brasil do Rio de Janeiro. Em sua área, 
são encontrados ecossistemas importantes, como manguezais e restingas, além 
de dunas e ilhas importantes da região. Os limites da UC- APA do Pau-Brasil 
ao sul se encontram no Forte São Matheus, ao oeste pela Estrada do Guriri, ao 
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norte na Serra das Emerências e ao leste pela Ilha de Cabo Frio, abrangendo 
uma área total de 9.940 hectares.

Por estarem localizadas em uma região com grandes riquezas naturais, 
paisagens exuberantes e praias paradisíacas, as cidades de Cabo Frio e 
Armação dos Búzios atraem todos os anos, principalmente em épocas festivas 
e períodos de férias, uma quantidade enorme de turistas vindos de todos os 
lugares do país e do exterior. Por isso, há uma crescente urbanização que afeta 
as áreas de proteção ambiental, podendo alterar drasticamente o equilíbrio 
ambiental remanescente.

Todas as ameaças sofridas pela APA do Pau-Brasil levaram muitas 
espécies da fauna e da flora a uma situação de vulnerabilidade e, atualmente, 
algumas espécies encontram-se ameaçadas de extinção. Entre elas, está o 
Formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis), ave que tem sua ocorrência 
restrita à Região dos Lagos.

Costa (2007) entende que, na natureza, a interação ser humano-ave é 
predominantemente desarmônica e causa diversos prejuízos à conservação 
das espécies da avifauna e do seu ambiente. Portanto, devido à caça, à 
comercialização ilegal, à domesticação em gaiolas, à destruição do seu habitat 
e outras ameaças, tornou-se crescente a preocupação com a conservação 
das aves, que é tema central de muitos estudos realizados em unidades 
de conservação, pois aves exercem um papel importante como espécies 
indicadoras, fornecendo informações fundamentais sobre a qualidade do 
ambiente em que ocorrem.

O HÁBITO ALIMENTAR DAS AVES COMO TEMA GERADOR 
PARA O ENSINO DE ECOLOGIA

Apesar da fragmentação das florestas ao longo do território nacional 
e de inúmeros problemas ambientais causados pela gestão deficiente dos 
recursos naturais e pelo modo atual de produção e consumo, o Brasil ainda 
é considerado um país rico em biodiversidade e toda essa biodiversidade 
pode ser observada no estudo da avifauna. Santori et al. (2012) descreve 
que, considerando as espécies residentes e visitantes, o Brasil abriga mais da 
metade das espécies de aves registradas para a América do Sul, que somam 
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cerca de 1.825 espécies.
De acordo com o hábito alimentar, essa extensa lista de espécies 

de aves costuma ser agrupada em: frugívoras, insetívoras, nectarívoras, 
carnívoras, piscívoras, detritívoras ou necrófagas e onívoras. A capacidade 
de conseguir determinado recurso alimentar pela ave está diretamente 
condicionada à morfologia do seu bico (Figura 1). Isso significa que cada 
espécie de ave apresenta o formato do bico adaptado ao seu nicho ecológico. 
Essa característica faz com que esses animais realizem uma interação intensa 
e sensível com várias outras espécies e com seu próprio hábitat, apresentando 
um grande potencial para exemplificar diversos conceitos ecológicos como: 
relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, níveis tróficos, cadeias 
e teias alimentares, cascata trófica, variabilidade, evolução e adaptação, 
biodiversidade, entre outros.

Figura 1 - Adaptações dos bicos das aves ao hábito alimentar

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bicos_de_aves_horizontal.jpg

Alguns estudos realizados comprovam a dependência entre as aves 
e algumas espécies de plantas. Fadini e Marco Jr. (2004) relatam que a 
necessidade de estudos de frugivoria que enfoquem a dispersão de sementes é 
grande, dada a importância deste processo para a manutenção da diversidade 
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vegetal nos trópicos. É importante conhecer o papel de aves insetívoras no 
controle populacional de insetos vetores de doenças ou que atacam plantações, 
o papel de aves detritívoras ou necrófagas na reciclagem da matéria orgânica 
e o papel das aves carnívoras no controle de populações de roedores e répteis, 
entre outras inúmeras funções.

O entendimento sobre a interação das aves com seu alimento, além de 
promover temas relevantes para o ensino de Ecologia, entre outros, permite 
que os estudantes compreendam a importância da conservação desses animais 
para a manutenção do equilíbrio de todos os ecossistemas em que esses 
animais ocorrem.

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

A utilização de recursos que estão inseridos no cotidiano dos alunos 
e sabidamente atraem a atenção destes, pode ser uma boa maneira de 
promover o interesse pela aula e fomentar a aprendizagem, ao possibilitar 
uma aproximação voluntária entre o sujeito e o objeto.

Em sua pesquisa sobre a elaboração de aplicativo para dispositivos 
móveis como prática educativa no ensino de Ecologia, Lopes e Schröder 
(2016) concluem que o uso dessa tecnologia surge como um aliado no processo 
pedagógico, permitindo que o aluno atue como protagonista na construção do 
seu conhecimento.

De acordo com Camargo e Daros (2018), na prática pedagógica, as 
metodologias ativas podem contribuir significativamente para estimular a 
interação dos alunos na construção de sua autonomia, além de se apresentarem 
como uma potencial alternativa para atender os desafios e as demandas na 
educação atual e no processo de inovação. O uso de recursos tecnológicos 
deve ser considerado para estabelecer novas estruturas que possibilitem a 
interação com um novo modelo de formação docente e a incorporação de 
novos saberes, capacitando estes atores sociais a identificar e selecionar o que 
é mais relevante, exercendo de forma plena sua cidadania (COSTA LIMA; 
CADEI, 2016).

Nesta perspectiva, um aplicativo sobre aves como recurso para o 
ensino de ecologia, ao ser utilizados nas aulas de ciências, pode apresentar 
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possibilidades para o desenvolvimento de aulas que incluam, através de 
metodologias ativas, a construção de competências relacionadas a resolução 
de problemas, estimulando o exercício do protagonismo e o desenvolvimento 
da cidadania ambiental.

ESPÉCIES DE AVES SELECIONADAS PARA COMPOR O 
APLICATIVO

Após identificação das espécies de aves que ocorrem na área da 
APA do Pau-Brasil através das referências bibliográficas levantadas, foram 
selecionadas 14 (quatorze) espécies consideradas relevantes para a localidade 
na qual a APA e os alunos estão inseridos para compor o aplicativo (Quadro 1 
e Figura 2a e 2b).

A intenção da presente pesquisa, não é elaborar um guia completo 
das aves locais e sim selecionar algumas aves que possam ter potencial para 
atender ao objetivo do trabalho e contribuir como modelo para o estudo de 
ecologia através de seus hábitos alimentares.

Para tanto, a partir de estudo sobre o tema, foram definidos 7 grupos 
alimentares (frugívoros, granívoros, insetívoros, carnívoros, piscívoros, 
nectarívoros e necrófagos) com o auxílio do site http://www.wikiaves.com/, 
que fornece informações sobre o nicho ecológico das espécies, distribuição 
geográfica e até mesmo seu estado de conservação. Com o intuito de possibilitar 
aos alunos uma comparação entre as espécies de mesmo hábito, cada grupo 
alimentar contemplou 2 espécies distintas de aves. Ou seja, 14 (quatorze) aves 
forma escolhidas para compor o aplicativo.
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Quadro 1 - Aves selecionadas

Figura 2a - Aves selecionadas para a pesquisa

Grupos Espécie A Espécie B
1 - Frugívoros Tiê-sangue (Ramphocelus bresilus) Papagaio-verdadeiro (Amazona

aestiva)
2- Insetívoros Formigueiro-do-litoral (Formicivora

Litoralis)
Pica-pau-anão-barrado
(Picumnus cirratus)

3 - Nectarívoros Beija-flor-tesoura (Eupetomena
macroura)

Cambacica (Coereba flaviola)

4 -  Granívoros Canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis
flaveola)

Tiziu (Volatinia jacarina)

5 -  Piscívoros Atobá-pardo (Sula leucogaster) Garça-azul (Egretta caerulea)
6 -  Necrófagos Urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes

aura)
Carcará (Caracara plancus)

7 - Carnívoros Coruja-buraqueira (Athene cunicula-
ria)

Gavião-carijó (Rupornis
magnirostris)



Parte IV:  Estratégias, ferramentas e abordagens didáticas

361

Figura 2b - Aves selecionadas para a pesquisa

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO

Para a construção do aplicativo, foi realizada uma oficina para 
estudantes, utilizando como referencial metodológico o ensino por 
investigação (SASSERON, 2018). O objetivo da oficina foi possibilitar 
que os estudantes interagissem com o processo de construção do aplicativo, 
auxiliando na elaboração de perguntas, por meio de levantamento de hipóteses 
e dando sugestões sobre o conteúdo apresentado.

Para atingir os objetivos propostos pela pesquisa a partir de uma 
abordagem investigativa, foi proposta uma atividade com viés interacionista, 
onde os alunos organizados em grupo, tivessem a oportunidade de desenvolver 
habilidades para solucionar problemas teóricos propostos sobre a influência do 
hábito alimentar das aves selecionadas na manutenção do equilíbrio ambiental, 
a necessidade da assimilação dessas relações tróficas para compreender 
conceitos relacionados a transferências de energia nos ecossistemas, assunto 
pertinentes as aulas de ecologia no componente curricular Ciências. A 
problematização é importante para criar condições para a aprendizagem de 
novos conteúdos e promover a desnaturalização do mundo que nos cerca para 
que os alunos possam considerá-los cientificamente (CARVALHO, 2019).

O aplicativo em questão (figura 3), foi então elaborado com 5 campos 
distintos (figura 4) com a seguinte composição: 1º) Apresentação do aplicativo; 
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2º) Informações sobre a APA do Pau Brasil; 3º) Guia de Aves; 4º) Quiz e 5º) 
Créditos e bibliografia.

Figura 3 - Layout do aplicativo nas lojas 
virtuais

Figura 4 - As áreas que compõe o app

Fonte: App Store

No campo Quiz, foi desenvolvido um O jogo com perguntas sobre 
associação do formato do bico com o hábito das aves e a importância ecológica 
do referido hábito.

Na pesquisa, além do aplicativo como recurso didático, foi elaborado 
um roteiro/guia com sugestões de sequências em ensino investigativo (SEI) 
para a introdução e/ou desenvolvimento de assuntos relacionados à ecologia, 
a partir do uso do aplicativo como recurso didático. Estes resultados fazem 
parte da dissertação de Mestrado da primeira autora, no Programa de Mestrado 
Profissional em Ensino de Biologia (Profbio). O aplicativo está em fase de 
ajustes finais e estará disponível gratuitamente nas lojas virtuais. O roteiro/
guia, que encontra-se em fase de elaboração, será publicado posteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente estamos vivenciando intensas catástrofes ambientais 
no Brasil e em diversas partes do mundo. Esses episódios vêm reduzindo 
drasticamente o patrimônio genético da humanidade, com a devastação 
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de nossas matas, a poluição de rios, lagos e oceanos, e a intensificação do 
aquecimento global pela emissão descontrolada de gases poluentes na 
atmosfera. As espécies estão sofrendo uma redução considerável em suas 
populações e essa perda, que muitas vezes leva a extinção, pode ser ainda 
mais drástica quando afeta espécies com tanto valor ecológico como as aves. 

O Brasil, sendo um dos países mais ricos em biodiversidade, apresenta 
uma avifauna exuberante que chama a atenção de pessoas de todo o mundo. 
Esses animais exercem um fascínio nos seres humanos que, muitas vezes, 
por não entenderem a intrínseca relação ecológica entre os seres que mantém 
o equilíbrio dentro dos ecossistemas, continuam a interagir de maneira 
prejudicial, afetando a diversidade desses vertebrados tão conhecidos e 
admirados. Por isso, desenvolver pesquisas e recursos didáticos que propiciem 
o conhecimento científico em prol da manutenção da natureza, torna-se 
cada vez mais necessário. Nesse viés, a compreensão da importância das 
Unidades de Conservação e de Preservação através de trabalhos acadêmicos 
que conversem com a Educação Básica, pode ser uma boa alternativa para 
fortalecer a cidadania ambiental dos indivíduos que estão sendo formados nas 
escolas atuais. 

Diante da relevância da APA do Pau-Brasil e da pressão antrópica 
que essa região sofre, o desenvolvimento de instrumentos que abordem a 
necessidade de preservação desse espaço tão importante para a manutenção 
de muitas espécies, para as atividades de estudo, de pesquisa e de conservação 
do turismo, tão importante para a economia desta região, é uma excelente 
estratégia para contribuir no processo de sensibilização da população.
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Discussão sobre a temática de saneamento básico 
urbano nos anos iniciais: entrelaçamento teórico-

metodológico da educação CTS/CTSA e perspectiva 
freiriana

Discussion on the theme of urban basic sanitation in the basic 
education: theoretical-methodological interlacement of STS/

STSE education and freirian perspective

Ivone Liphaus Almeida1 e Sidnei Quezada Meireles Leite2

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi o de estudar uma intervenção pedagógica que discutiu o 
tema gerador de Saneamento Básico Urbano nos anos iniciais, à luz do entrelaçamento 
teórico-metodológico da educação CTS/CTSA e da perspectiva freiriana. Tratou-se de 
uma investigação qualitativa apoiada em observações, rodas de conversa, fotografias, 
relatos orais e escritos, que foi desenvolvida numa escola de Vila Velha, Estado do 
Espírito Santo, Brasil, em 2019. A intervenção envolveu 30 estudantes do 5º ano, de 
10 anos em média, e foi organizada em etapas, desde o levantamento da realidade 
do estudante até a realização do aprofundamento de conteúdo, culminando em aula 
de campo e mostra cultural. A análise textual discursiva evidenciou que o método 
de ensino promoveu práxis educativa freiriana e debate abrangente em aspectos 
sociocientíficos, socioeconômicos, socioculturais e socioambientais, o que parece 
ter contribuído na promoção de autonomia e pensamento crítico, possibilitando a 
participação nos processos decisórios da sociedade.
Palavras-chave: Práxis educativa freiriana; Educação CTS/CTSA; Saneamento 
Básico Urbano; Temas geradores de Freire; Análise Textual Discursiva.

ABSTRACT
The objective of this work was to study a pedagogical intervention that discussed the 
theme of Basic Urban Sanitation in the early years, in the light of the theoretical and 
methodological intertwining of STS / STSE education and the Freirian perspective. 
It was a qualitative investigation supported by observations, conversation circles, 
photographs, oral and written reports, which was developed in a school in Vila Velha, 
State of Espírito Santo, Brazil, in 2019. The intervention involved 30 5th grade 
students, of 10 years on average, and was organized in stages, from the survey of 

1 Prefeitura Municipal de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. ivonegreli@gmail.com 
2 Instituto Federal do Espírito Santo, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. sidneiquezada@gmail.
com 
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the student's reality to the realization of the content, culminating in field classes and 
cultural shows. The discursive textual analysis showed that the teaching method 
promoted a wide and comprehensive debate in socio-scientific, socio-economic, 
socio-cultural and socio-environmental aspects, which seems to have contributed to 
the promotion of autonomy and critical thinking, enabling participation in society's 
decision-making processes.
Keywords: Freirian educational praxis; Education STS / STSE; Basic Urban 
Sanitation; Generating Freire themes; Discursive Textual Analysis.

INTRODUÇÃO

Em 2017, dados brasileiros dos níveis de atendimento de Saneamento 
Básico em moradias situadas em áreas urbanas foram mais elevados nas 
regiões Sul 98,4%, Centro-Oeste 98,1% e Sudeste 95,9%, de acordo com 
o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (BRASIL, 2019). 
A região Nordeste apresentou um atendimento de 88,8% e a região Norte, 
o menor índice, apenas 70,0% das demandas de moradia de saneamento 
básico. Com relação à coleta de esgotos nas áreas urbanas, a situação foi mais 
precária: a região Sudeste apareceu em primeiro lugar no ranking, contando 
com 83,2% de esgoto coletado, seguida das regiões Centro-Oeste 59,5%, Sul 
50,6% e Nordeste com 34,8%. Em último lugar, aparece a região Norte, com 
apenas 13,0%. Observa-se que somente 60,2% de moradia localizada em 
áreas urbanas do país apresentava seus esgotos coletados. 

Definido pela Lei Federal nº 11.445/07 (BRASIL, 2007) saneamento 
básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 
de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. 
Entretanto, apesar de essa lei ter sido homologada há mais de treze anos, o 
contexto do Brasil é ínfimo no que diz respeito ao atendimento do saneamento 
básico à população, localizada em determinadas cidades. Este trabalho tratou 
de debater a temática de saneamento básico urbano com estudantes dos 5º anos 
iniciais, envolvendo questões da realidade local e regional, do tratamento de 
água, tratamento de efluente doméstico, destino de lixo doméstico e drenagem 
de água pluvial na cidade de Vila Velha, do Estado do Espírito Santo, Brasil.

Para ressaltar a importância da temática, entre 2009 e 2018 ocorreram 
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três milhões de internações, devido a doenças causadas pela falta de 
saneamento básico no Brasil, sendo que 40% desses internados foram 
pessoas com idades entre 0 a 14 anos, segundo Fávero e Cunha (2019). Essas 
constatações enfatizam a importância de se debater a temática no contexto da 
escola, a fim de promover autonomia e pensamento crítico, possibilitando a 
participação dos sujeitos nos processos decisórios da sociedade (SANTOS; 
AULER, 2011). Ao se discutir temáticas sociocientíficas, perpassando por 
diferentes aspectos, isto é, sociocientíficos, tecnológicos, socioculturais, 
socioeconômicos, socioambientais, políticos e éticos, busca-se ampliar a 
visão de mundo do estudante, mesmo que seja resguardado nível e grau de 
aprofundamento na abordagem temática, conforme o amadurecimento do 
estudante (SANTOS; MORTIMER, 2002).

De acordo com Demuner et al. (2019), Rocha e Leite (2017) e Santos 
(2007), a educação científica e tecnológica deve vir entrelaçada com aspectos 
sociais, de tal forma que conteúdos científicos e tecnológicos sejam estudados 
com os aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos (LÓPEZ; 
CEREZO, 1996). Assim, o objetivo dos currículos CTS/CTSA é a promoção 
da capacidade de tomada de decisão, formação de cidadania, superação das 
perspectivas de neutralidade e salvacionista da ciência, visando também a 
promoção da educação ambiental. Por isso, utilizamos a sigla CTS/CTSA para 
agregar o movimento como um todo [CTS+A], englobando a visão CTSA. 
Preferimos usar esta denominação para enfatizar as implicações ambientais, 
em concordância com o movimento CTS que incorporou a vertente ambiental 
à tríade CTS na tentativa de resgatar o papel da educação ambiental (EA) do 
movimento inicial de CTS (SANTOS;  AULER, 2011). Portanto, consideramos 
a perspectiva do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTS/
CTSA) que considera os estudos culturais sobre as relações entre Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e as reflexões sobre as consequências ambientais, além 
das interrelações entre ciência-tecnologia-sociedade (ANGOTTI; AUTH, 
2001).

O objetivo deste trabalho foi o de estudar uma intervenção pedagógica 
que discutiu o tema gerador de Saneamento Básico Urbano nos anos iniciais, 
à luz do entrelaçamento teórico-metodológico da educação CTS/CTSA e da 
perspectiva freiriana. Para Almeida (2019), quando a formação é integral e 
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cidadã, o processo de ensino e aprendizagem torna-se suscetível ao diálogo e 
autonomia entre o ambiente, professores e estudantes. Sendo assim, os atores 
do processo estarão envolvidos em debates acerca de situações conflitantes 
que culminarão em temáticas provenientes da realidade.

METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, baseada em Gil (2016), sobre 
uma intervenção escolar que abordou o tema gerador de Saneamento Básico 
Urbano em uma escola do município de Vila Velha, no ES, Brasil que 
aconteceu entre os meses de abril a julho de 2019. Utilizou-se a Metodologia 
da Mediação Dialética (ARNONI, 2006) para promover confluências entre 
aspectos da educação CTS/CTSA de Aikenhead (2009), Santos e Auler (2011) 
e da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire (1987). Os dados foram produzidos 
a partir de observações, inquéritos, imagens e relatos orais e escritos (quadro 
1).

Quadro 1 – Técnicas e instrumentos de coleta de dados utilizados durante a 
intervenção escolar

Fonte: Adaptação dos autores (2019)

A intervenção envolveu 30 estudantes do 5º ano, de 10 anos em média, 
e foi organizada em etapas, desde o levantamento do contexto vivenciado até 
a realização do aprofundamento de conteúdo, culminando em aula de campo 
e mostra cultural. A educação CTS/CTSA defende que o currículo tradicional 
deve ser convertido em um currículo que promova o desenvolvimento de 
conhecimentos, capacidades e atitudes que sejam úteis para a vida dos sujeitos 
e que estejam voltados às questões que envolvam responsabilidade social 

Pesquisa
Qualitativa

Técnicas Instrumentos

Estudo de
caso

Observações Anotações realizadas no diário de bordo da 
investigadora.

Inquéritos Perguntas investigativas, questionários, gravações de 
voz, rodas de conversa, entrevistas e relatórios.

Imagens Fotografias.

Relatos orais e escritos Anotações produzidas nos diários de bordo dos 
estudantes.
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coletiva de tomada de decisões sobre assuntos afetos à ciência e à tecnologia 
(AIKENHEAD, 1994). Segundo esse autor, a maioria dos currículos CTS 
apresenta quatro objetivos, quais sejam: aumentar a literacia científica dos 
cidadãos, desenvolver o interesse dos estudantes pela ciência e pela tecnologia, 
estimular o interesse pelas interações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade 
e cultivar nos estudantes, capacidade de pensamento crítico, raciocínio lógico, 
resolução criativa de problemas e, especialmente, de tomada de decisões. 
As falas dos estudantes foram transcritas e analisadas mediante conversas 
realizadas nos ambientes escolar e não escolar, durante o processo de ensino e 
aprendizagem por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), pois essa,

pode ser caracterizada como exercício de produção de 
metatextos, a partir de um conjunto de textos. Nesse 
processo constroem-se estruturas de categorias, que ao 
serem transformadas em textos, encaminham descrições 
e interpretações capazes de apresentarem novos modos 
de compreender os fenômenos investigados (MORAES; 
GALIAZZI, 2007, p. 89).

Santos e Mortimer (2000), com base em Ramsey (1993), apresentam 
três critérios para identificar um tema social relativo à ciência: que seja um 
problema de natureza controvertida, que tenha significação social e, que, 
em alguma dimensão, seja relativo à ciência e à tecnologia. Articulamos a 
Metodologia da Mediação Dialética (MMD) de Arnoni (2006) às diretrizes 
da Abordagem Temática Freiriana (ATF) que, segundo Delizoicov, Angotti e 
Pernambuco (2002), se fundamenta por considerar o contexto das acusações 
das contradições vividas pelos sujeitos escolares e o anúncio da possibilidade 
de transformação dessas contradições. Dessa forma, a educação CTS/CTSA 
ao relacionar Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, permite uma visão 
ampliada de mundo, aguça o interesse e a curiosidade dos estudantes e, 
também promove criticidade, despertando para os problemas que os afetam na 
sociedade, trazendo sentido às suas indagações. Desse modo, podem refletir 
sobre os problemas cotidianos e relacioná-los às questões sociocientíficas.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

Com base em Maestrelli e Torres (2014) e Caetano, Leite e Rosa 
(2017), foram planejadas e executadas as etapas da intervenção pedagógica 
considerando a Abordagem Temática Freiriana e o tema gerador de 
Saneamento Básico Urbano. Levando em conta o processo de codificação-
problematização-descodificação (FREIRE, 1987), foi desenvolvido um 
cronograma, perpassando 5 momentos (quadro 2), com a intenção de organizar 
um currículo reflexivo que integrasse teoria e prática numa só operação.

No município de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, de modo mais 
específico, no entorno da escola onde a intervenção foi realizada, os estudantes 
convivem com alagamentos constantes, deslizamentos de terra, áreas com 
esgoto a céu aberto e lixo nas ruas, realidade que faz parte de suas vidas. 
Partindo da ideia de que a escola é o lugar onde os sujeitos podem aprender 
as razões e os porquês de esses fenômenos acontecerem, essa investigação 
articulou os conteúdos escolares aos saberes populares e científicos e 
buscou superar o ensino tradicional, intencionando formar cidadãos críticos 
e participativos na sociedade. Dessa maneira, buscou-se promover práxis 
educativa na perspectiva freiriana, trabalhando questões demandadas pela 
sala de aula, partindo de questões locais na produção de conhecimento escolar 
(ALMEIDA, 2019).

Quadro 2 – Etapas do projeto escolar com base na Abordagem Temática Freiriana

ETAPA/
MÊS

ABORDAGEM 
TEMÁTICA 
FREIRIANA

OBJETIVOS ENCONTROS/AÇÕES

1 
Abril/2019

Levantamento 
Preliminar

Conhecer o ambiente em 
que vive o estudante.

Reuniões comunidade escolar e poder 
público para apresentação do projeto. 
Conhecer a realidade dos estudantes.

2 
Abril/2019

Análise das 
Situações e Escolha 

das Codificações

Escolha de situações 
a serem abordadas, 

sintetizando as contradições 
vivenciadas.

Selecionar a temática. Identificar 
e relacionar com outros assuntos. 

Estimular controvérsias e curiosidades.

3 
Abril/2019

Diálogo 
Descodificador

Selecionar previamente as 
temáticas. Eleger os temas 

a serem pesquisados.

Escolher o tema gerador a partir do 
interesse dos estudantes e formar 

Grupos de Trabalho (GT) - Discussões e 
investigações.
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Fonte: Maestrelli e Torres (2014), com adaptação dos autores (2020)

Intencionando a garantia do aprendizado, o educador deve fazer algumas 
provocações para que os estudantes percebam as causas de um alagamento, a 
queda de encostas e por que algumas casas enchem de água, de outra forma, 
não poderão saber o que deve ser feito para que tais eventos não aconteçam. 
Dessa maneira,

ao professor que se propõe ser um agente político em 
favor da libertação, compete envolver os estudantes 
num processo dialógico, de práticas reflexivas de 
formação humana, possibilitando a problematização e a 
compreensão da realidade (ALMEIDA, 2019, p. 16).

A intervenção ocorreu de forma interdisciplinar que, segundo 
Fazenda (2002, p. 18) se caracteriza pela “ousadia da busca, da pesquisa, é a 
transformação da insegurança individual que vinca o pensar interdisciplinar”. 
Contou com a participação de toda a equipe pedagógica, de professores, 
estudantes e comunidade escolar, compreendendo 11 encontros, com 
aproximadamente quatro horas, cada. No percurso do trabalho, os estudantes 
tiveram a oportunidade de realizar atividades em grupo, como rodas de 
conversa, experimentos, apresentações, pinturas em tela e pesquisas variadas. 
Participaram de palestra como a de Saúde e Higiene promovida por profissional 
do Ifes - campus Piúma ES (figura 1), onde utilizaram um microscópio e 
aprenderam, por exemplo, sobre a lavagem de mãos de forma correta e sobre 
algumas doenças causadas pela falta de saneamento básico.

4 Abril a 
Julho/2019

Redução Temática Trabalho interdisciplinar. 
Elaborar conteúdos 

programáticos e identificar 
conhecimentos necessários 
ao entendimento de temas.

Desenvolver o projeto escolar.

Visitar um espaço institucional não 
formal.

5 
Julho/2019

Participação dos 
Sujeitos

Realizar a Mostra Cultural. Exposição dos trabalhos.
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Figura 1 – Palestra sobre Saúde e Higiene realizada durante a intervenção escolar 
(2019)

Fonte: Arquivo dos Autores (2019)

Podem ser destacadas outras atividades, como palestras sobre coleta 
seletiva que envolveram todas as turmas da escola. Os estudantes também 
realizaram experiências, como a construção de mosquitoeira e de filtro de 
água potável (figura 2). A educação em ciências oportuniza o desenvolvimento 
de capacidades, levando os sujeitos a buscarem explicações lógicas sobre 
fatos desconhecidos. Desse jeito, “podem realizar julgamentos e tomar 
decisões fundamentadas em critérios objetivos, baseados em conhecimentos 
compartilhados por uma comunidade escolarizada” (BIZZO, 1998, p. 144).

Figura 2 – Experimento de confecção de um filtro de Água Potável realizado 
durante a intervenção escolar

Fonte: Arquivo dos Autores (2019)
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ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

A intervenção se apropriou da Metodologia da Mediação Dialética 
(MMD), que segundo Arnoni, Brocco e Caldas (2007), articula método, 
metodologia e lógica, permitindo ao professor, acesso a um referencial teórico 
e operacional em que poderá desenvolver uma efetiva aprendizagem junto aos 
estudantes. A educação CTS/CTSA foi abordada por meio dos conhecimentos 
sociocientíficos, sociotecnológicos, socioambientais, socioeconômicos 
e socioculturais. O quadro 3 traz a Análise Textual Discursiva (ATD) de 
algumas rodas de conversa durante a intervenção pedagógica, as quais 
indicaram a realização de práxis educativa freiriana, perpassando por 
questões sociocientíficas, socioculturais, tecnológicas, socioeconômicas e 
socioambientais.
Quadro 3 – Análise Textual Discursiva (ATD) das conversas durante a intervenção 

escolar

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Arnoni (2006) e Santos e Auler (2011)

CATEGORIAS INICIAIS CATEGORIAS 
INTERMEDIÁRIAS

CATEGORIAS FINAIS

Não devemos deixar água 
parada porque vai atrair 
mosquitos e vamos pegar 
dengue. 

ETAPAS DA 
METODOLOGIA 
DA MEDIAÇÃO 

DIALÉTICA (MMD)

Aspectos sociocientíficos, 
socioculturais e socioambientais. 

Higiene é tomar banho, lavar 
as mãos e lavar os alimentos 
antes de comer. 

Aspectos socioculturais e 
socioambientais. 

A mão dele está suja, cheia de 
bactérias. 

Aspectos socioculturais e 
socioambientais. 

Com as mãos sujas podemos 
pegar conjuntivite e outras 
doenças. 

Aspectos sociopolíticos, socioam-
bientais e socioculturais. 

Precisamos fazer esse filtro 
de água em casa com nossos 
pais. 

Aspectos socioambientais, 
socioculturais, sociopolíticos e 
sociotecnológicos. 

Estou juntando materiais 
para fazer meu filtro de água 
potável. 

Aspectos sociotecnológicos, 
sociopolíticos, socioculturais e 
socioambientais. 

É muito bom aprender sobre o 
meio ambiente porque assim 
não ficamos doentes. 

Aspectos socioculturais e 
sociocientíficos.

Agora vou usar meu kit de 
sabonete e álcool em gel 
todos os dias. 

Aspectos socioculturais e 
socioambientais. 

Depois de ver essas bactérias 
no microscópio não vou 
deixar minhas mãos sujas. 

Aspectos sociotecnológicos, 
sociocientíficos, socioculturais e 
socioambientais. 
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Nas falas analisadas, observa-se que os aspectos da educação ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente foram contemplados, como quando um 
estudante percebe que, se há água parada, é possível contrair doenças. Ainda, 
quando entendem a necessidade do aprendizado sobre o meio ambiente como 
forma de manutenção da saúde humana.

CONCLUSÕES

A Metodologia da Mediação Dialética e a Abordagem Temática 
Freiriana promoveram aproximação teórica entre a perspectiva de Paulo 
Freire e as práticas escolares, tendo em vista que os estudantes tiveram a 
oportunidade de participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem. 
As rodadas de estudos dirigidos, as palestras seguidas de debates, as aulas 
práticas, por exemplo, a dinâmica realizada como o passo a passo da lavagem 
de mãos, se constituíram em práxis educativa com articulação entre teoria, 
prática e questões locais e regionais, o que produziu conexões entre os 
conteúdos programáticos e a realidade do estudante.

Os resultados alcançados demonstraram que houve educação CTS/
CTSA, isto é, foi constatada formação de cidadãos críticos capazes de tomar 
decisões, a fim de intervir nos processos da sociedade. Como exemplo, por 
meio dos estudos dirigidos, ficou evidenciado que metade da turma bebia água 
da torneira em casa, dessa forma, surgiu a ideia proposta pelas crianças de 
confeccionar um filtro de água potável.

A partir do tema gerador freiriano de Saneamento Básico Urbano 
promoveu-se práxis educativa no contexto escolar dos anos iniciais, visto 
que os sujeitos puderam conhecer as contradições existentes na sociedade e 
contribuir na produção de conhecimentos epidemiológicos e imunológicos, 
tão necessários para a situação da vida contemporânea atual. Foi possível 
construir um espaço de confluência entre os saberes historicamente trazidos 
pelos estudantes e os saberes escolares e científicos, que por meio de 
reflexões críticas, promoveu autonomia e pensamento interdisciplinar sobre 
conhecimentos de ciência e de humanidade. Alguns meses após a realização 
da prática escolar, iniciou-se a veiculação de notícias sobre o Coronavírus 
– Covid-19 em nível mundial, tornando mais evidente a importância de se 
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discutir serviços públicos essenciais na escola, de discutir Saneamento Básico 
Urbano.
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Relato de experiência: a construção da mão biônica 
como modelo didático no Ensino de Ciências

Experience report: the building of the bionic hand as a teaching 
model in the Science Class.

Nathália Calegari Forcato1 e Guilherme Pinheiro Furusawa2

RESUMO
A instrumentação do ensino com o uso de modelos didáticos, construídos pelos 
alunos, se mostra uma ferramenta eficaz, lúdica, capaz de auxiliar na observação e 
na concretização de diversos conteúdos curriculares do Ensino de Ciências. Dentro 
da temática do Corpo Humano, para que os alunos compreendam a relação entre os 
músculos e os movimentos do corpo, faz-se fundamental que conheçam o papel dos 
tendões, estrutura que tem a função de conectar as peças anteriores. Dessa forma, os 
alunos do 8º ano do Ensino Fundamental construíram uma mão biônica, com objetivo 
de simular movimentos do antebraço e mão humana. Usando sucata, onde o papelão 
deu a forma anatômica do membro e cordões simularam os tendões, obtiveram a 
compreensão destas importantes estruturas, ainda trabalharam com conteúdo de 
diversas disciplinas. O trabalho em tela objetivou relatar um exemplo bem-sucedido 
de aula, apoiado em modelo didático, de baixo custo e interdisciplinar. 
Palavras-chave: Modelos didáticos no ensino de Ciências; Ensino Fundamental; 
Corpo humano; Mão Biônica.

ABSTRACT
The teaching instrumentation with the use of didactic models, constructed by the 
students, proves to be an effective, playful tool, capable of assisting in the observation 
and implementation of various curricular contents of Science teaching. In the theme of 
the Human Body, with the purpose that students understand the relationship between 
muscles and body movements, it is essential that they know the role of tendons, a 
structure that has the function of connecting the previous pieces. In this way, students 
in an elementary school class built a bionic hand, with the objective of simulating 
movements of the forearm and human hand. Using scrap, in which the cardboard gave 
the anatomical shape of the limb and cords simulated the tendons, they obtained an 
understanding of these important structures, still working with content from different 
disciplines. The work on screen aimed to report a successful example of class, 
supported by a didactic model, of low cost and interdisciplinary.

1 Prof. Doc. I (Ciências) Colégio Estadual Dr. João Nery / SEEDUC-RJ. nathcforcato@gmail.
com. 
2 Prof. Doc. I (Biologia) Colégio Estadual Dr. João Nery/ SEEDUC-RJ; doutorando no PPG-
CV/UFRRJ. gfurusawa@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

Os recursos digitais, modelos didáticos, capacitação de professores, 
entre outros, embora já existam, ainda não lograram atender todos os anseios 
nas diversas escolas públicas de ensino básico fluminense. Assim, as equipes 
escolares buscam desenvolver e valorizar estratégias que consigam atender 
estas necessidades. Sobretudo em disciplinas que apresentam a virtualidade 
em boa parte de seus conteúdos, como acontece nas Ciências da natureza 
e na Matemática, que necessitam de instrumentos e recursos didáticos que 
promovam minimizar essa problemática da tangibilidade. 

As estratégias têm tornado as aulas mais interessantes, além de 
proporcionar a observação e o debate sob diversas lentes. As Orientações 
Curriculares para o Ensino de Ciências no 8º ano do Ensino Fundamental 
apresentam, em um de seus objetivos, reconhecer a importância da integração 
dos sistemas do corpo humano sob ação de diferentes estímulos: coordenação 
e equilíbrio. Tendo como conteúdo: Sistema locomotor, ossos e músculos 
e, como habilidade: identificar o conjunto ósseo muscular como arcabouço 
estrutural e de movimento do corpo humano (RIO DE JANEIRO, 2010). 
Entretanto, para que haja conexão entre esses órgãos, existe uma importante 
estrutura, normalmente ignorada: os tendões, cuja função, nessa abordagem, 
é a conexão entre os ossos e os músculos. Para que os alunos conseguissem 
tocar e construir esse conhecimento, utilizou-se de um instrumento para que 
essa conexão fosse simulada. Essas aulas alicerçaram-se na construção, pelos 
alunos, de uma Mão Biônica de papelão, como modelo didático e instrumento 
de ensino, proporcionando aos alunos diferentes descobertas tendo como 
ponto de partida, a construção desse artefato.

NORTEAMENTO TEÓRICO

Acerca das chamadas aulas práticas, Torquemada-Guerra (2010) 
observa que nas mudanças curriculares ocorridas pela publicação da LDB 
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em 1961, conjeturaram uma nova forma de se entender o ensino e a escola. 
Dessa forma, o objetivo fundamental do Ensino de Ciências passou a ser o 
de dar condições para o aluno identificar problemas a partir da investigação e 
observação sobre um determinado fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las 
e abandoná-las quando fosse o caso, trabalhando de forma a tirar conclusões 
sozinho, construir o conhecimento, e assim houve a inclusão das chamadas 
aulas práticas, baseadas em experimentações. O aluno deveria ser capaz 
de redescobrir o já conhecido pela ciência, apropriando-se da sua forma de 
trabalho, compreendida então com o método científico: uma sequência rígida 
de etapas pré-estabelecidas. É com essa perspectiva que se buscava, desde 
aquela ocasião, a democratização do conhecimento científico, reconhecendo-
se a importância da vivência científica não apenas para eventuais futuros 
cientistas, mas também para o cidadão comum.

Ainda nesse contexto, os PCN para as Ciências Naturais (BRASIL, 
1998) argumentam que os procedimentos fundamentais para possibilitar a 
aprendizagem em Ciências Naturais são aqueles que permitam a construção do 
conhecimento por meio da investigação, da comunicação e do debate de fatos 
e ideias como também, da observação, da experimentação, da comparação, 
do estabelecimento de relações entre fatos ou fenômenos e ideias, da leitura e 
da escrita de textos informativos, da organização de informações por meio de 
desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, da proposição de suposições, do 
confronto entre suposições e entre elas e dos dados obtidos por investigação, 
da proposição e a solução de problemas. Da mesma forma, a BNCC dá atenção 
especial a esse letramento científico. Considerando que, mais do que conhecer 
conceitos, os alunos precisam ser habilitados a compreender e a interpretá-los, 
bem como transformá-los e utilizá-los para um bem maior, ou seja, interferir 
nele de forma consciente, sabendo que suas ações têm consequências que 
podem ser refletidas na vida individual e coletiva. 

Baseado nisso, quando um aluno é desafiado a montar um instrumento 
que lhe proporcione visualizar, deduzir, descobrir temas complexos, de certa 
maneira, consolida a ideia da construção do conhecimento, criando perguntas 
e possibilidades, bases desse letramento científico. Nesse sentido, Souza 
(2007, p. 111) definiu os instrumentos de ensino como sendo todo material 
utilizado como auxílio no ensino e aprendizagem do conteúdo proposto para 
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ser aplicado, pelo professor, a seus alunos, afirmando ainda que precisam ser 
variados e diversificados, para dinamizar o ensino de conteúdos, muitas vezes 
abstratos, principalmente no Ensino de Ciências e Biologia. 

Da mesma forma, Bonzanini (2016) afirma que os instrumentos de 
ensino, quando bem selecionados e utilizados, contribuem para um ensino 
mais atual e dinâmico, favorecendo a construção e compreensões de novos 
conceitos. A utilização de modelos didáticos situa-se neste contexto. 

Seguindo na direção da edificação do conhecimento e letramento 
científico, a interdisciplinaridade apresenta-se como uma ferramenta 
fundamental. Segundo Fazenda (2002), essa ferramenta baseia-se no 
conhecimento de várias disciplinas para resolver um problema concreto, 
compreendendo um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista, e, 
neste cenário, ela é proposta de modo a contribuir para superar a dissociação do 
conhecimento produzido, visando orientar o erguimento de uma nova ordem 
de conhecimento, criando novos horizontes, novas analogias, nova linguagem 
e novas estruturas conceituais. Estabelecendo o diálogo entre disciplinas, 
eliminando as barreiras artificialmente postas entre as ciências, tornando-se 
um instrumento importante na construção do conhecimento.

Essa visão e proposta de trabalho auxiliam na criação de hábitos 
intelectuais que obrigam a levar em consideração as intervenções humanas 
em algumas das diversas perspectivas e pontos de vista possíveis.

A interdisciplinaridade como ferramenta eficiente deve partir de 
princípios simples e até temáticos da vivência cotidiana, caminhando paralela 
aos anseios e necessidades da transformação social de forma consciente e 
direcionada, respeitando e aproveitando o saber acumulado. Esta modalidade 
de organização do currículo, na medida em que desperta o interesse e a 
curiosidade dos estudantes, através de questões reais, práticas e de interesse 
social, leva-os a analisar os problemas, procurando soluções, incentivando 
então a formação de pessoas criativas e inovadoras (SANTOMÉ, 1998; 
FAZENDA, 2002).

Dessa forma, a construção desses modelos didáticos, logram a 
sociabilidade entre os alunos, trabalhando com estética, criatividade, cognição 
motora e, quando o modelo em questão relaciona-se com a morfologia 
humana, geram ainda conhecimento acerca da forma e funcionamento do 
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próprio corpo, estimula o espelhamento e autoconhecimento.
De igual modo, a Educação Física, que até pouco tempo criam 

restringir-se apenas à prática desportiva, hoje relaciona-se com conceitos 
associados à qualidade de vida em seu sentido mais amplo. No currículo 
abordado pela disciplina, os alunos passeiam pelos conhecimentos sobre o 
corpo humano, convidados a trabalhar temas como: elementos de estrutura 
do corpo (anatomia); elementos de funcionamento interno do corpo 
(fisiologia); compreensão do processo de movimento do corpo (cinesiologia); 
entendimento sobre a construção cultural do corpo (antropologia); e as 
relações sociais que se estabelecem a partir desse corpo (sociologia). Além, 
naturalmente, da manutenção da saúde e a profilaxia de lesões associadas à 
prática desportiva. Integrando-se assim, aos debates assinalados pelo trabalho 
em questão (RONDINELLI, 2020, p.1).

O trabalho em tela objetivou apresentar um modelo de trabalho de baixo 
custo, através do aparelhamento por modelo didático, construído e trabalhado 
de forma interdisciplinar, que proporcionou aos alunos a compreensão, por 
meio deste instrumento, da função dos tendões nos movimentos esqueléticos 
do corpo humano, por meio da conexão entre nossos ossos e músculos. Além 
disso, compreenderam formas de se evitar tendinites, que são irritações ou 
inflamações nestas estruturas, a importância dos aquecimentos e alongamentos 
antes e/ou depois das práticas desportivas ou outros exercícios físicos inerentes 
ao cotidiano. Logrou ainda amostrar ao longo da História, situações em que o 
conhecimento acerca dos tendões esteve presente.

 
METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido em conjunto por professores de Ciências 
e Educação Física, equipe pedagógica desta unidade de ensino e com alunos 
do 8º ano do Ensino Fundamental, turma 801, do Colégio Estadual Dr. João 
Nery, Mendes-RJ, durante as aulas dessas disciplinas nos meses de agosto e 
setembro de 2019. Em um primeiro momento, os alunos distribuíram-se em 
pequenos grupos e receberam as orientações acerca da construção da Mão 
Biônica de papelão (Figuras 1 e 2) cuja fabricação é ensinada em diversos 
canais no YouTube®. Para a confecção do artefato, os alunos receberam 
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papelões (de caixas reutilizadas), canudinhos descartáveis, cola quente e 
cordões de algodão (Figuras 3 a 8). Em seguida estimulou-se a percepção dos 
alunos para a relação existente entre seu mecanismo e os tendões de um braço 
humano (Figura 9). 

Figuras 1 e 2 - Modelo da Mão Biônica, construído como modelo, pelos professores 
de Ciências

Fonte: acervo pessoal

Figuras 3 a 8- Alunos da turma 801 de 2019, confeccionando a Mão Biônica, 
com destaque ao uso de material reutilizado, nas figuras de 3 a 7; na figura 8, 

alunas demonstrando uma técnica de alongamento para prevenção de problemas 
relacionados aos músculos e tendões das mãos e antebraços. Técnica ensinada pelo 

docente de Educação Física desta Unidade de ensino

Fonte das imagens 3 a 8: acervo pessoal.
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Figura 9 - modelo de mão esquerda evidenciando seus tendões

Fonte:http://erler-zimmer.com.br/modelos-anatomicos/modelo-de-mao-esquerda-com-
disseccao-superficial-mp1530/ Acessado em 18 de set. 2019 [adaptado].

No segundo momento os alunos puderam compreender a mecânica dos 
movimentos dos dedos e movimentos flexores e extensores do pulso, através 
do modelo da Mão Biônica, observando a ação dos músculos por meio dos 
tendões. 

Em seguida os alunos discutiram, sob a orientação de um professor de 
Educação Física da unidade de ensino, acerca de problemas que normalmente 
envolvem os tendões, como as tendinites resultantes do esforço repetitivo, 
atletas que tiveram suas carreiras comprometidas nos esportes por problemas 
relacionados aos tendões e até a saga do herói grego Aquiles, que rompeu 
o tendão calcâneo, seu ponto vulnerável, além de formas de alongamento e 
aquecimentos que visam preservar os tendões, ligamentos e músculos (Figura 
8).

Por fim, o projeto foi submetido e selecionado para ser apresentado 
na IV FIMUCTI, feira intermunicipal de ciência, tecnologia e inovação do 
Vale do Café, realizada na cidade de Mendes-RJ, onde os alunos puderam 
desenvolver uma exposição sobre os tendões, suas funções e a profilaxia 
de doenças associadas aos mesmos e apresentarem os modelos didáticos 
desenvolvidos (Imagens 10 e 11). Todos os alunos da turma participaram 
do evento, entretanto, por norma da feira, apenas três alunos representaram 
a turma na exposição. Esses alunos se candidataram e foram eleitos pelos 
demais, valorizando o protagonismo e a iniciativa (Imagens 12 a 14). Vale 
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ressaltar que, todos os pais e/ou responsáveis legais dos alunos manifestaram 
anuência na participação de seus tutelados neste projeto, assim como no uso 
de imagem, tanto na IV FIMUCTI quanto nesta publicação, assinando termo 
de consentimento livre e esclarecido.

Imagens 10 e 11- Banners desenvolvidos pelos alunos da turma 801, resumindo 
todos os assuntos trabalhados no projeto, apresentados na IV FIMUCTI, Mendes-

RJ. No banner 10 apresentaram o desenvolvimento do projeto. No banner 11 
apresentaram a aplicação, os aspectos lúdicos e as curiosidades descobertas durante 

o desenvolvimento do projeto

Figuras 12 a 14- Alunos selecionados pela turma 801 apresentando o trabalho na IV 
FIMUCTI, Mendes-RJ.

Fonte: acervo pessoal
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados observados demonstram que os docentes conseguiram 
reduzir os muros artificiais que separam as disciplinas envolvidas, na execução 
da proposta interdisciplinar. Os alunos despertaram especial interesse no 
conteúdo através das práticas desenvolvidas, que proporcionaram a construção 
de uma ponte conectando o conteúdo acadêmico à realidade vivida por nossos 
educandos, além de apresentar relação direta com a qualidade de vida. A 
avaliação se deu através de manifestações livres compiladas por questionário 
desenvolvido para esta finalidade. Assim, por unanimidade, os alunos 
demonstraram alcançar os objetivos estimados e o interesse em aprofundar 
suas descobertas nesta temática, revelando ainda a vontade de que outros 
assuntos em Ciências pudessem ser trabalhados de forma semelhante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A era tecnológica mostra que, com o avanço do capitalismo e da 
modernização digital, o indivíduo que consegue ascender profissional 
e socialmente deve ser interpretativo, criativo, ágil de raciocínio e com 
capacidade de entender logicamente o funcionamento das coisas e do mundo 
à sua volta. Nessa era da informação rápida, a educação desempenha um 
papel importante para inserir socialmente o aprendiz e, dessa forma, a escola 
deve revisar sua metodologia perante os novos obstáculos da atualidade, 
construindo o conhecimento de forma prazerosa e lúdica, fazendo uso de 
materiais que irão estimular a capacidade cognitiva do educando. No âmbito 
das ciências naturais essas atividades lúdicas fazem com que o aluno esclareça 
suas dúvidas, valorize o ambiente e reconheça que é também uma parte 
fundamental dele.

Lembremos que, para Paulo Freire, educar-se é conscientizar-se, e que 
conscientização significa desvelamento crítico das instâncias de dominação 
existentes na realidade e transformação dessa mesma realidade rumo a uma 
sociedade sem opressores nem oprimidos (FREIRE, 1970; 1982).
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O Ensino de Ciências nas aulas de vela em 
uma escola municipal de Macaé: um relato de 

experiência
Science teaching in sailing lessons in a municipal school of 

Macaé: an experience report

Alessandra Teles Sirvinskas Ferreira1 e Lucianne Fragel Madeira2

RESUMO
Este artigo visa apresentar o desenvolvimento de estratégias pedagógicas nas aulas 
de navegação à vela, com turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, no Colégio 
Municipal de Pescadores de Macaé, no decorrer dos anos de 2008 e 2009. Estas 
estratégias visavam contribuir com a construção dos projetos dos alunos e ensinar 
os conteúdos de biologia e física de maneira interdisciplinar e aplicada. Acreditamos 
que ao expor nossas atividades poderemos contribuir para que outros professores em 
diferentes situações possam usar a metodologia e as ideias em suas aulas de acordo 
com suas necessidades e, assim, melhorar formação dos alunos. Constatamos que ao 
apresentar os conteúdos de física e biologia dentro das atividades práticas os alunos 
se apropriavam do conhecimento e passavam a mentorar os mais novos além de 
conseguirem traçar o paralelo deste com o projeto desenvolvido por sua própria turma.
Palavras-chave: Educação e Trabalho; Metodologia; Navegação; Ciências.

ABSTRACT
This article aims to present development of pedagogical strategies used in sailing 
classes, with classes from the 6th to the 9th grade of elementary school, at Macaé 
Municipal College of Fishermen during 2008 and 2009. Those strategies sought to 
contribute to students' projects development and teach biology and physics contents 
in an interdisciplinary and applied way. We believe that by exposing our activities we 
can contribute so that other teachers in different situations can use the methodology 
and ideas in their classes according to their needs and thus improve student training. 
We found that by presenting physics and biology contents within practical activities, 
students appropriated the knowledge and began to mentor the younger ones besides 
being able to draw a parallel of this with the project developed by their own class.
Keywords: Education and Work; Methodology; Navigation; Sciences.

1 Universidade Federal Fluminense/ Pós-graduação em Ciências, Tecnologias e Inclusão/ 
atsf15@gmail.com 
2 Universidade Federal Fluminense/ Pós-graduação em Ciências, Tecnologias e Inclusão/ lfra-
gel@id.uff.br 
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INTRODUÇÃO

Segundo Paulo Freire o ensino precisa levar o aluno a descobrir como 
a matéria escolar influencia sua vida e como o conhecimento pode contribuir 
para uma visão de mundo mais completa (FREIRE, 2005).

O ensino significativo e que parta da experiência prévia do aluno é um 
tema bem antigo e que, mesmo sendo muito debatido nas universidades, nem 
sempre é aplicado nas salas de aula. Era o objetivo do Colégio Municipal de 
Pescadores de Macaé, onde atuei como professora, e no qual foi desenvolvida 
e implementada a metodologia da Educação pelo Trabalho. Tratava-se de um 
projeto da UFRJ, o Núcleo Interdisciplinar UFRJMar, em conjunto com a 
Prefeitura Municipal de Macaé que visava reduzir a evasão escolar adotando 
uma metodologia que enfocava a cultura local, as necessidades da população 
e uma formação para e pelo trabalho (MONTEIRO, 2005).

Nesse colégio, os alunos desenvolviam habilidades manuais úteis ao 
trabalho e apreendiam as interligações formadas pelo processo de trabalho, 
passando a enxergar uma profissão além da mão do artesão, a ver o conjunto 
envolvido nessa produção e, então, sendo estimulados a questionar a posição 
em que cada um se encontra dentro do sistema. Assim, eles desenvolviam 
habilidades necessárias ao trabalho, mas também desenvolviam o raciocínio 
crítico que lhes permitiria atuar conscientemente e não automaticamente.

Ao adentrarmos no projeto do Núcleo Interdisciplinar UFRJMar, 
visando atuar no colégio politécnico de Macaé, participamos de um curso de 
formação no qual, conhecemos alguns teóricos que embasam a metodologia 
aplicada, bem como aprendemos como atuar dentro da mesma. Dentro dessa 
metodologia ensinamos aos alunos princípios científicos a partir da prática 
vivenciada. Observemos alguns princípios dos três autores que embasam a 
metodologia da Educação pelo Trabalho: Vigotski, Freire e Gramsci.

Os autores se utilizam de conceitos do marxismo para fundamentarem 
suas obras. Vigotski baseou-se no marxismo para estabelecer que a 
transformação da natureza se dê pelo uso de instrumentos e, é a partir desse 
pressuposto que ele desenvolve a ideia de signo e qual a sua função no 
processo de transformação da psique humana. Fundamentado no materialismo 
histórico e dialético estabelece um entendimento das ações do indivíduo 
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dentro de seu contexto, concluindo que o fenômeno psicológico muda 
continuamente (PETRONIA; SOUZAB, 2009). Ao desenvolver sua proposta, 
Freire empregou a concepção de práxis, da luta de classes, da arbitrariedade 
da classe dominante sobre a classe dominada e, do sistema que mantém os 
oprimidos alienados presentes no método dialético de Marx (PETRONIA; 
SOUZAB, 2009). Gramsci baseou-se no pensamento marxista de hegemonia, 
práxis política e luta cultural para embasar seu pensamento (NASCIMENTO; 
SBARDELOTTO, 2008).

Marques e Oliveira (2005) apresentam como esses teóricos tratam da 
concepção do sujeito como histórico-cultural. Vigotski entende o homem 
como um ser que é histórica e culturalmente formado, em que todo o contexto 
que o cerca o molda, o transforma e o constitui (PETRONIA; SOUZAB, 
2009). Da perspectiva de Freire, o homem compreende o mundo ao seu redor a 
partir da realidade social que o cerca. O homem deve ser compreendido como 
uma totalidade (FREIRE, 1999; 2005). Gramsci considera que o processo de 
formação é uma associação do conhecimento histórico, não é simplesmente 
natural, o homem é produto do meio e, ao mesmo tempo, é sujeito de sua 
história sendo singularmente insuprimível.

A perspectiva interacionista é mais um princípio em comum entre os 
autores. Os três teóricos, Freire, Vigotski e Gramsci, entendem que é através 
da alteridade possível na interação com o outro que o indivíduo passa a se 
conhecer. Bem como é a partir dessa relação que o conhecimento é produzido 
(MARQUES; OLIVEIRA, 2005). Freire (1999; 2005) depreendia que o 
indivíduo se enxergava como único e diferente dos demais a partir da interação 
com os outros homens, ao perceber as suas semelhanças culturalmente 
instituídas e suas singularidades que os tornam semelhantes e distintos. E é 
a partir dessa compreensão que a mudança se torna possível. Para Vigotski 
(1998) a formação do sujeito se dá a partir da interação, sua compreensão 
e interpretação do mundo é mediada pelo social que o cerca, e através dos 
signos assimila e internaliza esse conhecimento constituindo a si mesmo e 
influenciando as pessoas ao seu redor. Em Gramsci identifica essa questão 
do homem ser formado a partir de uma influência cultural ao afirmar que 
hegemonia significa a relação de domínio de uma classe social sobre os 
demais na sociedade estabelecendo um consenso. Este consenso concerne a 
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uma cultura hegemônica da classe dominante que estabelece regras de conduta 
e valores morais (COUTINHO; TEIXEIRA, 2006).

O diálogo, a linguagem e a linguística são consideradas valorosas 
pelos três teóricos. Para Freire, o diálogo, por ser o meio de estabelecer a 
comunicação essencial no processo de ensino e aprendizagem e na construção 
de uma consciência crítica. Para Vigotski, a linguagem, para poder abstrair, 
transformando o que é concreto em um signo/símbolo possibilitando o 
pensamento complexo. Para Gramsci, a linguística, em que todo indivíduo é 
professor e aluno simultaneamente, sempre ensinando e aprendendo dentro e 
fora do ambiente escolar, em todos os espaços sociais a partir de uma relação 
com o outro (GRAMSCI, 1978).

No que concerne à construção do conhecimento, Freire (1999; 2005) 
declara que deva se dar a partir da realidade o indivíduo, preconizando 
suas necessidades e experiências prévias, trazendo da prática os problemas 
e construindo a teoria no processo de elucidação das questões abordadas. 
Vigotski, semelhantemente, entende que essa construção do conhecimento deve 
se basear naquilo que o indivíduo apresentar como já conhecido e internalizado 
em sua experiência de vida (MARQUES; OLIVEIRA, 2005). Gramsci segue 
o mesmo raciocínio ao afirmar que essa construção de conhecimento se dá por 
meio de um processo de encadeamento dos conhecimentos das técnicas, das 
ciências e da cultura.

Por fim, ressaltaremos que os autores consideram que o modo como se 
dá a educação não é adequado. Na visão dos três teóricos a educação deveria 
dar ao indivíduo a liberdade de fazer escolhas de forma consciente mas sempre 
entendendo sua responsabilidade em cada uma de suas decisões. A autonomia 
era, na perspectiva de Freire (1999; 2005), a habilidade de pensar, agir e se 
expressar de maneira independente e com responsabilidade. Vigotski (1998) 
chamou essa responsabilidade na tomada de decisões de autorregulação, 
considerada por ele uma importante função psicológica por ser responsável 
por reger as demais funções psicológicas controlando a atitude do indivíduo. 
Dentro da proposta de Gramsci os anos escolares iniciais deveriam ser 
dedicados a dar as ferramentas básicas ao aluno para que domine a leitura, 
a escrita, contas básicas e os conceitos científicos, bem como deve aprender 
seus direitos e deveres de cidadão, pois é a partir daí que possuirá as bases 
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necessárias para adquirir a criticidade e, portanto, sua autonomia (FERRARI, 
2011).

Nesse sentido, compreendemos que a Educação pelo Trabalho envolve 
exercer uma prática crítica, consciente, respeitando as diferenças, a autonomia, 
estimulando a curiosidade, relacionando teoria e prática, exercendo a pesquisa, 
agindo com humildade e tolerância, sabendo-se inacabado, respeitando 
os saberes e a identidade cultural de cada um, com coerência, escutando e 
dialogando com os educandos, libertária e autonomamente, caminhando para 
o processo natural de humanização (FREIRE, 1999; 2005).

Como se trata de uma região litorânea em que a pesca está muito 
presente no cotidiano, a navegação, com atividades de vela, remo, caiaque e 
natação utilitária, foi uma disciplina estabelecida com o objetivo de alcançar 
essa formação para e pelo trabalho de forma prática e contextualizada. Todo 
o conteúdo trabalhado nessa disciplina era através de projetos orientados de 
forma interdisciplinar.

Esta pesquisa objetiva apresentar o desenvolvimento de estratégias 
utilizadas nas aulas de navegação, especificamente a parte de navegação à 
vela, para contribuir com a construção dos projetos dos alunos e ensinar os 
conteúdos de biologia e física de maneira interdisciplinar e aplicada.

Estabelecer estratégias de ensino significativo e participativo é 
importante para o bom desenvolvimento do aluno e para despertar o interesse 
para a aquisição do conhecimento (FREIRE, 1999; 2005). Acreditamos que 
ao expor nossas atividades poderemos contribuir para que outros professores 
em diferentes situações possam usar a metodologia e as ideias em suas aulas 
de acordo com suas necessidades e, assim, melhorar a formação dos alunos.

METODOLOGIA

Foi feita uma pesquisa exploratória que teve como base a observação 
e o registro das aulas de navegação com a presença de alunos 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Municipal de Pescadores de Macaé durante 
todo o ano de 2008 e 2009. Uma turma de 6º ano, com 22 alunos, uma turma 
de 7º ano com 21 alunos, uma turma de 8º ano com 22 alunos e uma turma de 
9º ano com 18 alunos. As idades variavam de 11 a 16 anos. Em sua maioria 
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alunos moradores de comunidades carentes.
As aulas ocorriam, para cada turma, uma vez na semana, com duração 

de 3 aulas de 50 minutos cada, somando um total de 2 horas e 30 minutos a 
cada dia de aula. Durante o ano de 2008 foram ministradas 108 aulas para 
cada turma e, em 2009 foram 105 aulas. Num total de 213 aulas, somando 177 
horas e 50 minutos de aulas. A preferência era pelas aulas práticas, devido à 
dependência das condições do tempo para realização destas. As aulas teóricas 
ocorriam quando as condições climáticas impediam a navegação ou, antes 
de uma aula prática, com o intuito de abordar algum tema que precisava ser 
discutido referente a algum acontecimento durante a aula prática anterior.

Durante as aulas trabalhou-se, além de técnicas de navegação, 
manutenção da embarcação, apoio e salvamento de outra embarcação, temas 
como a física do velejar e da embarcação, arrasto, empuxo, densidade, marés, 
correntes, termos náuticos, nós e seus usos, tipos de pás, o sincronismo na 
remada, força, velocidade, flexibilidade, coordenação, meio ambiente, lixo, 
preservação, energia, poluentes, cadeia alimentar, a pesca, a piscicultura, 
impactos ambientais, o trabalho competições, regras de navegação.

As aulas eram ministradas em sala de aula, na areia da praia, próximo 
ao rio, dentro do rio e do mar nadando, dentro das embarcações a vela ou no 
barco a motor que apoiava a prática, dentro da piscina, na área de construção 
e reparo de embarcações.

RESULTADOS

Em primeiro lugar, os alunos foram levados a conhecerem os barcos, 
nomenclaturas, suas partes e processo de montagem e desmontagem. Nesse 
momento os nós direito, lais de guia, volta do fiel e o nó de 8 foram apresentados 
com suas funções e características. Alertamos para o cuidado com a escolha 
adequada do nó para que a montagem fosse eficaz, do contrário o nó poderia 
se desfazer durante a navegação (Figura 1). Dentro desse contexto, os alunos 
já aprenderam questões de física de tração e de força, além de ampliarem seu 
vocabulário com nomenclaturas da área náutica.

Após essa montagem, os alunos aprenderam sobre a hidrodinâmica da 
embarcação e o sobre as forças que atuam nas embarcações à vela. Esta aula foi 
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apresentada em terra, em seguida com uma vivência na água e, posteriormente 
com slides em sala de aula. Aqui ensinou-se na prática e na teoria o que é 
vetor, força, força adernante, força resistiva, força resultante, diferença de 
pressão, velocidade.

Figura 1 - Foto à esquerda - professores orientando alunos na montagem da 
embarcação Dingue. Foto à direita - Aluno realizando nó durante processo de 

montagem da embarcação Dingue

Fonte: Arquivo pessoal

No início das aulas houve uma necessidade de realizar uma ambientação 
ao mar com os alunos. Isso porque houve alunos que não sabiam nadar e/ 
ou que tinham medo do mar. As aulas de ambientação começaram em uma 
embarcação a motor que serviu de apoio para as embarcações menores. Nessas 
aulas os alunos foram orientados sobre a segurança no mar, o uso de coletes 
salva vidas, a importância de ter um barco de apoio. Além disso, vivenciaram 
uma natação utilitária em alto-mar, sempre próximos do barco de apoio e, 
quando necessário, utilizaram flutuadores diversos, além do colete salva vidas, 
até adquirirem confiança e conseguirem se deslocar minimamente em direção 
a uma corda de apoio ou em direção a embarcação. Também foram orientados 
quanto à necessidade de ficarem unidos dentro d´água caso ocorresse algum 
incidente em que necessitassem aguardar um resgate, eles experimentaram 
na prática como ficam mais visíveis quando agrupados do que isolados. 
Neste momento, ensinamos sobre: hipotermia; sobre composição da água do 
mar e o risco de ingestão da mesma; sobre a urina, sua composição e como 
pode ser utilizada caso haja necessidade de se hidratar; sobre tubarões, suas 
características e o que o atrai para atacar um ser humano, além de discutirmos 
sobre desequilíbrio ambiental e como isso afeta a cadeia alimentar

Após o período de ambientação passamos às aulas práticas no dingue, 
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o barco à vela utilizado nas aulas. Este sai com um professor ou instrutor, 
acompanhado de dois alunos que devem se revezar atuando como proeiro 
(que tem a função de manter a embarcação equilibrada ao escorar quando 
necessário bem como deve manejar a escota que é o cabo que regula a abertura 
da vela) e como timoneiro ou proeiro (este tem a função de conduzir o barco 
manejando o leme). O professor/ instrutor é um mediador que sempre orienta 
as ações, explica os fenômenos e o que os alunos devem observar e, caso 
ocorra algum imprevisto, como vento mais forte ou os alunos se demonstrarem 
muito inseguros, ele assume a condução da embarcação.

Os alunos perceberam na prática a velocidade da embarcação, a 
resistência ao manejar o leme, as correntes e marés, a necessidade ou não de 
fazer uma escora com o corpo para equilibrar a embarcação e mantê-la no 
rumo e sem virar. Quando viram esses temas na aula teórica, já conseguiram 
se expressar quanto aquilo que vivenciaram e explicaram os fenômenos 
físicos a partir de sua prática. Não houve aqui o intuito de realizar cálculos e 
de ver fórmulas, mas sim de observar, experimentar e compreender as forças 
que atuam na embarcação e como lidar com as mesmas para atingir a meta 
estabelecida, que era seguir o rumo previamente traçado.

No decorrer das aulas houve a aula de desvirar a embarcação, quando 
ensinou-se o que deveriam fazer e os procedimentos de segurança. Como parte 
do local utilizado para as aulas têm problemas de poluição, aproveitamos para 
discutir questões sociais e ambientais. Nestes momentos, tratamos sobre o 
crescimento populacional, sobre as construções que invadem os rios e mares, 
sobre a falta de saneamento básico que despeja o esgoto in natura nas águas 
fluviais, sobre o impacto dessa ação sobre a natureza, sobre o pescado e sobre 
a saúde do ser humano.

A partir do oitavo ano, os alunos que demonstraram mais segurança e 
manejo já passaram a velejar sem necessidade de professor/instrutor a bordo. 
Nesse período, o professor dava toda assistência de dentro da embarcação 
de apoio. Alguns dos alunos que se destacavam passavam a atuar como 
monitores dos demais. Foi também no grupo do oitavo e do nono ano que 
pequenas regatas foram realizadas, desenvolvendo o conhecimento das regras 
da navegação, do trabalho em equipe, do planejamento antes da velejada. Esse 
grupo aprendeu sobre reparos das embarcações e sobre os diferentes formatos 
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dos cascos, suas características, pontos positivos e negativos. Nesse momento 
tratamos sobre o cuidado com o material utilizado, desperdício, o uso de 
tintas menos danosas ao meio ambiente, impactos ambientais provenientes de 
embarcações deixadas apodrecendo nos mares, lagos e rios.

A avaliação final foi voltada para a capacidade dos alunos de 
conduzirem a embarcação sozinhos e de utilizarem os conhecimentos 
adquiridos na elaboração de argumentações no decorrer das aulas. Os alunos 
melhor ambientados ao mar desenvolveram com mais rapidez o manejo das 
embarcações enquanto que os menos ambientados demoraram um pouco 
mais, sendo poucos os que não se sentiam seguros para conduzirem sozinhos 
a embarcação ao final dos dois anos analisados.

CONCLUSÃO

As aulas de vela contribuíram para o desenvolvimento motor, social 
e cognitivo dos alunos, e trazem consigo diversos temas de ciências que 
podem ser ensinados nas aulas. Muitos dos alunos que passavam a atuar como 
monitores apresentavam domínio das matérias de ciências tratadas em suas 
aulas e passavam a ensinar os demais com desenvoltura.

Pelo exposto verificamos que os alunos apresentaram interesse nas aulas 
e nos temas abordados, pois, estavam dentro do contexto das experiências 
vividas. Verificou-se que todos os alunos, mesmo aqueles que tiveram as 
maiores dificuldades para se ambientar e aprender a velejar, apresentaram 
uma nova visão sobre embarcações, navegação, meio ambiente e sociedade. 
Notamos uma boa participação dos alunos nas discussões sobre os diversos 
temas e sobre suas práticas nas embarcações, apenas confirmando como a 
motivação contribui para a aquisição do conhecimento.

O trabalho em equipe também contribuiu para melhor desenvolvimento 
social dos alunos, até os mais tímidos passaram a apresentar um comportamento 
mais desenvolto dentro das aulas.

Ficou evidente como o ensino contextualizado é importante para formar 
um aluno como cidadão completo, consciente e crítico, ou seja, completo e 
não fragmentado com conhecimentos separados que o aluno não sabe como 
relacionar.
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Sabemos que o projeto não foi perfeito mas buscou alcançar uma prática 
crítica, consciente dos alunos, obtendo um certo êxito quanto à curiosidade, 
a relacionar a teoria e prática, a exercer a pesquisa, respeitando a identidade 
cultural de cada um.
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O estudo das ondas sonoras através da música: 
uma proposta didática utilizando o aplicativo de 

smartphone SingSharp
The study of sound waves through music: a didactic proposal 

using the SingSharp smartphone application

Marcio Pizzi de Oliveira1

RESUMO
A reformulação curricular de grande parte dos sistemas educacionais prevê 
a incorporação de práticas interdisciplinares. Porém, a tarefa de promover a 
interdisciplinaridade no contexto escolar enfrenta dificuldades exigindo afinco e 
insistência. O enfrentamento das barreiras que emergem da prática interdisciplinar 
pode ser fortuito ampliando as possibilidades das atividades didáticas. A acústica 
musical pode oferecer um terreno fértil para práticas interdisciplinares entre a 
ciência, a música e a matemática. O presente trabalho tem como objetivo apresentar 
uma proposta didática acerca do estudo das ondas sonoras através da música com a 
utilização do aplicativo SingSharp. Essa proposta pode favorecer o estudo das ciências 
de forma que se ultrapasse a discussão de conceitos oportunizando a reflexão acerca 
de interfaces inusitadas entre diversas disciplinas.
Palavras-chave: Acústica musical; Interdisciplinaridade; Proposta didática; Ensino 
de física.

ABSTRACT
The curricular reformulation of most educational systems includes the incorporation 
of interdisciplinary practices. However, the task of promoting interdisciplinarity in 
the school context faces difficulties, demanding diligence and insistence. Coping 
with barriers that emerge from interdisciplinary practice can be fortuitous, expanding 
the possibilities of didactic activities. Musical acoustics can offer fertile ground for 
interdisciplinary practices between science, music and mathematics. The present work 
aims to present a didactic proposal about the study of sound waves through music 
using the SingSharp application. This proposal can favor the study of the sciences in 
such a way that it goes beyond the discussion of concepts, making it possible to reflect 
on unusual interfaces between different disciplines.
Keywords: Musical acoustics; Interdisciplinarity; Didactic proposal.

1 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)/ Coordena-
ção do Ensino Médio-Valença, marcio.oliveira@cefet-rj.br 
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INTRODUÇÃO

O sistema escolar enfrenta o descontentamento expresso por seguidas 
gerações de alunos e professores. Tal descontentamento pode ser identificado 
por diversas estruturas que compõe as relações entre os atores, escolas e os 
complexos educacionais. Verifica-se nesse quadro a falência da organização 
por disciplinas tradicionais que fomenta o acúmulo de conhecimentos e 
desvaloriza a vida pessoal e profissional (MOZENA; OSTERMANN, 2014, 
p. 186). Simultaneamente, o funcionamento do sistema demonstra uma 
passividade em relação à formulação de iniciativas reformistas. O resultado é 
a manutenção das estruturas que configuram do conhecimento e a frustração 
de produzir propostas alternativas (EISNER, 2003, p. 340).

Os estudos do campo da ciência, tecnologia e sociedade (CTS) têm 
presenciado esforços e dificuldades na busca pela interdisciplinaridade. O 
entendimento da perspectiva científico-tecnológica depende da inserção 
da mesma em um complexo entrecruzamento de inter-relações sociais e 
técnicas (NUNES; RAMOS; ZOBOLI, 2013, p. 35). Assim, as abordagens 
didáticas mencionadas não podem ser negligentes em enfrentar as demandas 
de um campo multifacetado. Para desenvolver um olhar interdisciplinar e 
contextualizado acerca das CTS é necessário superar barreiras em relação a 
outros campos do conhecimento permitindo a estruturação de práticas que 
exerçam e desenvolvam a crítica absorvendo diversos ângulos do mesmo 
assunto (CHRISPINO et al., 2013, p. 471). Essa tarefa pode exigir um 
engajamento profundo do educador demandando um escrutínio de alto grau 
de dificuldade na seleção de materiais, discernimento da aplicação e das 
propriedades dos recursos educacionais, capacidade de interlocução com os 
alunos e liderança no encaminhamento de discussões complexas (BARBOSA; 
BAZZO, 2013, p. 157–159).

O campo da educação caminha no sentido de efetuar reflexões mais 
aprofundadas que motivem o desenvolvimento amplo do indivíduo. A 
disponibilidade de informações em diversos ambientes dinâmicos pode 
proporcionar iniciativas importantes de aprendizado formal e informal, 
mas também noções distorcidas e confusas. Nesse cenário o tráfego 
do conhecimento de diversas origens foi naturalizado, porém, o seu 
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aproveitamento real no âmbito do aprendizado exige cuidados. Assim, 
a criação de instrumentos rigorosos que capacitem os alunos para práticas 
interdisciplinares que motivem a reflexão e a crítica se torna emergencial. 
Tal iniciativa apresenta dificuldades verificadas pela avaliação do histórico 
de discussões acerca da interdisciplinaridade. A reunião de especialistas para 
a efetivação do debate interdisciplinar não obstante resultou em fracassos 
devido ao desacordo e o desconhecimento quanto a pressupostos básicos da 
interdisciplinaridade (LAVAQUI; BATISTA, 2007).

Por outro lado, o debate interdisciplinar pode privilegiar a conexão de 
certas disciplinas. Tal fenômeno se dá no âmbito da abordagem relacional 
produzindo encontros que oportunizam momentos interdisciplinares 
(LAVAQUI; BATISTA, 2007, p. 414). As afinidades estruturais, as 
complementaridades ou mesmo o uso comum de conceitos e práticas podem 
favorecer a formação de núcleos interdisciplinares e tirar o foco de associações 
menos óbvias. Assim, é preciso sensibilizar aqueles que se engajam na 
elaboração de novas propostas didáticas para a busca por iniciativas que 
promovam a investigação de outros campos do conhecimento que podem 
oferecer oportunidades de arranjo interdisciplinar.

As artes apresentam características que podem não se assemelhar 
diretamente a disciplinas como ciências, física ou química. No entanto, 
a natureza das práticas artísticas pode oferecer oportunidades relevantes. 
Modalidades artísticas como o cinema proporcionam relacionamento 
social e reflexões em torno de temas acerca de fatos, conhecimento e até 
conceitos científicos (SILVA; SANTOS; CUNHA, 2017, p. 111). Uma 
atividade interdisciplinar associando o cinema e a física pode oportunizar 
o entendimento de descobertas científicas com uma representação histórica 
inviável de ser executada no percurso tradicional da disciplina (GUERRA 
MORAES; BRAGA BARBOSA; Y REIS OLIVEIRA, 2009, p. 1764). Vale 
verificar que podem ser identificadas associações explicitas na relação entre 
as artes e outras disciplinas que escapam a um olhar desatento. A música e 
a matemática estão relacionadas devido ao estudo do ritmo e a estruturação 
de compassos que seguem princípios de proporção matemática (SOLANO; 
MONTPELLIER; CARRION, 2011).
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A MÚSICA E A INTERDISCIPLINARIDADE COM O ESTUDO DE 
ONDAS SONORAS

Os processos que circundam as práticas artísticas e científicas podem 
parecer dessemelhantes, porém, a arte e a ciência são capazes de gerar 
interpretações parecidas. Em ambos os casos se pratica a escuta, a observação, 
a avaliação, a transformação, a reavaliação demonstrando uma demanda pela 
persistência, o esmero e a acurácia. É possível dizer que artistas e cientistas 
percebem os fenômenos de forma semelhante, porém, a expressão dessa 
percepção se dá de maneira diversa devido a natureza da linguagem que 
cada um domina (REIS; GUERRA; BRAGA, 2006, p. 72). No entanto, o 
intercambio de diversos campos do conhecimento com a arte vem enfrentando 
problemas devido ao juízo que se fez em relação ao conhecimento artístico. A 
tradição positivista que teve presença marcante no debate filosófico ocidental 
da primeira metade do século XX atribuía às práticas artísticas um potencial 
emotivo, mas desconectado do plano do conhecimento (EISNER, 2007, p. 
3). A desvalorização das artes enquanto conhecimento prejudica não só o 
desenvolvimento de iniciativas do próprio campo como na integração e 
convívio com outras formas de pensar e entender o mundo.

Podemos identificar, entretanto, a existência de um terreno comum entre 
a arte e outras disciplinas que muitas vezes são ignorados. A acústica musical 
trata dos sons enquanto notas musicais compreendendo além de acústica de sala 
e auditório - ondas sonoras e propagação de ondas, tons complexos e parciais, 
timbre e afinação, intervalos, escalas, sistemas de afinação e produção de tom 
instrumental e vocal (ROGERS, 2004, p. 26). A maneira como a imagem 
dos músicos é criada demonstra de maneira muitas vezes enganosa que esses 
artistas entendem apenas os rudimentos da composição e da performance. No 
entanto, na maior parte dos músicos precisa dominar conhecimentos acerca 
de tecnologias além de princípios matemáticos e físicos para gravar, editar 
e apresentar sua música. Assim, a interdisciplinaridade entre a música, a 
matemática e a ciência promovem um encaixe muito adequado e relevante 
para iniciativas educacionais (ROGERS, 2004).

Algumas iniciativas educacionais podem trazer práticas que se valeram 
da interdisciplinaridade da música e a ciência. Estudos promoveram práticas 
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acerca das interfaces entre estudo de ondas e trigonometria (QUINN et al., 
2019), na explicação de ondas transversais e longitudinais (ROGERS, 2004) 
e a explicação das características do som usando o software audacity (HALL, 
2014).

O emprego da música no estudo do som pode trazer uma oportunidade 
de motivar uma experiência que signifique o aprendizado. A associação do 
toque de um instrumento com o uso de proporções e o estudo de ondas pode 
enriquecer o processo educacional (ROGERS, 2004). O uso de um violoncelo 
pode oferecer a oportunidade de produzir mudanças no som movendo os 
dedos através das cordas para comparar o som com proporções matemáticas e 
demonstrar o resultado dos movimentos para o estudo das ondas (ROGERS, 
2004, p. 175). Além da oportunidade de promover tarefas que associem o 
toque instrumental ao estudo das ondas, a gravação de sons de instrumento 
podem oferecer situações de aprendizado devido a capacidade de manipulação 
sonora de um software de gravação (HALL, 2014). A infinidade de resultados 
possíveis que advém das edições sonoras promovem a curiosidade e instigam 
o caráter lúdico dos alunos (HALL, 2014, p. 130).

A motivação que o envolvimento com a música traz emerge como um 
elemento que tangencia os três estudos. No entanto, o emprego da criatividade 
e a possibilidade de solucionar problemas de maneira alternativa surge como 
uma potencialidade do uso interdisciplinar. A criação de ringtones ofereceu 
a oportunidade de realizar experiências com ondas senoidais por meio do 
site www.wolframalpha.com (QUINN et al., 2019). Em vez de empregarem 
puramente comparações para entender os conceitos de período e frequência, 
os alunos associaram a aplicação de fórmulas e conceitos com estratégias artísticas 
flexibilizando a prática e dinamizando o uso do conhecimento procedimental 
(QUINN et al., 2019, p. 181).

A EXPERIÊNCIA DIDÁTICA

A experiência didática aqui apresentada se direciona para alunos do 
ensino médio, preferencialmente do primeiro e segundo ano. Durante a aula 
se faz necessária a presença de um professor de física auxiliado pela exibição 
de um vídeo. Não é necessária a presença de um professor de música em sala. 
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Na figura abaixo estão presentes as etapas da experiência, os objetivos e a 
duração de cada etapa.

Figura 1 - Etapas, objetivos e duração da experiência didática

A experiência aqui representada se utiliza da gravação de um vídeo 
de um professor de música para ser apresentado em uma aula de física sobre 
o estudo das ondas sonoras. O vídeo contém duas experiências que serão 
dirigidas pelos dois professores alternando a apresentação audiovisual e a 
presencial. A atividade utilizará o suporte de um aplicativo de smartphone 
chamado SingSharp. Esse aplicativo apresenta pequenas aulas de canto, 
playbacks para o ensaio de melodias e um afinador digital. Esse afinador 
apresenta as frequências e o nome das notas cantadas. A figura a seguir mostra 
a interface do aplicativo.

Figura 2 - interface do aplicativo SingSharp

A primeira atividade tem como base a música “Aquarela” do compositor 
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Toquinho. Por meio do vídeo, o professor de música realiza uma explanação 
acerca das notas musicais e da importância de conhecer o conceito de 
frequência para o entendimento da música. Em seguida o professor canta a 
música “Aquarela” para que os alunos se familiarizem com a melodia. Depois 
o professor canta as notas lentamente utilizando o aplicativo SingSharp para 
que os alunos percebam o nome das notas e o valor da frequência de cada 
uma delas. O professor pede para que os alunos escrevam os valores para que 
comparem com os resultados que virão na sequência da atividade.

Em seguida, o professor fala que vai cantar a música novamente, porém 
vai inserir um ruído desordenado no ambiente. Assim, o professor pergunta 
qual deve ser o comportamento do aplicativo nesse caso. O professor de física 
comunica que os alunos devem formar grupos para discutir o que deve ocorrer 
em cinco minutos. Depois desse tempo o professor retorna o vídeo. Nele, o 
professor de música canta a música enquanto adiciona o som de uma sirene. 
A leitura do aplicativo passa a ficar descontrolada oscilando rapidamente 
entre notas agudas e graves sem distinção. Depois da exibição dessa parte 
o professor de física deve conduzir uma discussão com o seguinte roteiro de 
perguntas norteadoras.

1- Quando a sonoridade confusa foi inserida a leitura do aplicativo se 
descontrolou. Nesse momento, podemos dizer que estavam sendo executadas 
notas musicais?

2- Podemos dizer que apesar da inserção do ruído o trecho continua 
sendo uma música? Isso tem relação com a leitura do aplicativo?

Quanto a primeira questão, o professor deve deixar claro que o conceito 
de notas musicais está atrelado a frequências especificas. Essas notas são 
nomeadamente dó – ré – mi – fá – sol – lá – sí além dos respectivos sustenidos 
e bemóis. Assim, surge o primeiro ponto importante. Apesar dos problemas 
com a leitura do aplicativo, todo o som tem a possibilidade de ser nota musical. 
Basta o som apresentar a frequência compatível com uma determinada nota. 
No contexto apresentado, muitas frequências se somaram formando uma 
nuvem sonora, porém, em outra situação acústica (talvez isolando cada som) 
seria possível identificar sua frequência. Portanto, a impossibilidade de leitura 
pelo aplicativo não impõe o fato de não haver notas musicais no trecho em 
questão.



Parte IV:  Estratégias, ferramentas e abordagens didáticas

405

A segunda questão pode ser expressa da seguinte forma. Todos os sons 
executados no ambiente em questão têm o potencial de serem sons musicais. 
Na realidade o que define a possibilidade de um som ser musical ou não é o 
contexto musical. O som de uma maçaneta pode ser um som musical. Se ele 
estiver inserido em uma música de concerto do período clássico é muito pouco 
provável que ele seja um som musical da peça em execução. No entanto, em 
contextos de música concreta o som de uma maçaneta pode ser perfeitamente 
adequado. O professor pode se utilizar de exemplos para detalhar a discussão.

A segunda atividade começa com a exibição de um vídeo de um coral 
de jovens cantando a música “Hey Jude” de John Lennon e Paul Maccartney2. 
Nele o regente aparece representando com as mãos sinais com as mãos 
aumentando e diminuindo sugerindo o mecanismo de um equalizador. No 
primeiro momento, o coral diminui o volume e aumenta o volume seguindo 
as orientações de baixar e subir o braço. Em seguida, os cantores alteram o 
timbre com a voz como um equalizador. Quando o regente abaixa o braço 
os mesmos alteram a forma da boca de forma que ressaltam o grave da voz. 
Quando o regente levanta o braço os cantores fazem outra alteração de forma 
que são ressaltados os agudos. O professor deve destacar que no último 
caso, as alterações na forma da boca mudaram o timbre da voz ressaltando 
frequências graves ou agudas dependendo do formato. As figuras 2 apresenta 
o regente e suas representações com os braços. A figura 3 apresenta as formas 
da boca com os resultados sonoros normal, ressaltando o grave e ressaltando 
o agudo.

2 O link para o vídeo é o seguinte: https://www.youtube.com/watch?v=9zpFvDGC9qU 
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Figura 3 - O regente representando a equalização ressaltando graves (esquerda) e 
agudos (direita)

Figura 4 - Imagens mostrando o formato tradicional (esquerda), o formato que 
ressalta os graves (centro) e o formato que ressalta os agudos (direita)

Depois da explicação o professor de física deve informar que o professor 
de música vai repetir a realização dos cantores utilizando o aplicativo. Por 
meio de um vídeo, o professor vai cantar nas formas normal, com o grave 
ressaltado e com o agudo ressaltado acompanhado pela leitura do aplicativo. 
Nesse momento, os alunos devem se reunir em grupos para discutir em cinco 
minutos se o aplicativo vai identificar as notas da mesma forma mesmo com 
as alterações no formato da boca ressaltando graves e agudos. Ao fim das 
discussões o professor de física irá colocar novamente o vídeo mostrando que 
as mudanças realizadas no formato da boca não alteram o resultado da leitura 
do aplicativo. O professor de física deve explicar que apesar das alterações na 
sonoridade da voz as frequências principais continuam sendo preponderantes 
e assim a leitura do aplicativo permanece a mesma. Em seguida o professor de 
física deve propor uma discussão com o seguinte roteiro.

1- As alterações promovidas na boca interferem no timbre, entendendo 
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timbre como conjunto de características que distinguem uma fonte 
sonora de outra?
2- Quais as características de timbre mais agradáveis de ouvir? Por quê?
O professor deve avaliar que as mudanças alteram o timbre. As 

alterações provocadas pelos cantores apresentaram características especificas, 
porém, muitas outras podem ser verificadas. O professor pode apresentar 
exemplos musicais com cantores de diversas culturas e estilos musicais 
distintos. Outras práticas podem ser realizadas utilizando equalizadores em 
aplicativos de smartphone ou em software de edição musical.

CONCLUSÃO

As atividades interdisciplinares que utilizam a música para o estudo 
das ondas sonoras favorecem a exemplificação das situações sonoras em 
contextos relevantes que trazem o lúdico para o estudo das ondas sonoras. O 
uso de tecnologias como aplicativos de smartphone propiciam experiências 
de investigação sonora de efeito imediato através de recursos acessíveis aos 
alunos e aos professores. Os debates gerados pela prática transbordam os 
conceitos científicos abrangendo elementos da sociedade e da cultura que 
salientam interfaces entre a ciência, a matemática, a tecnologia, a cultura e 
a arte. O exercício de práticas como esta podem ampliar o olhar dos alunos 
favorecendo uma formação mais diversa despertando a percepção do aluno 
para o inusitado.

O desenvolvimento de práticas interdisciplinares pode motivar 
colaborações fortuitas entre professores de diversas disciplinas. Esse 
fenômeno também tem efeito sobre o corpo docente. O exercício de práticas 
interdisciplinares pode ampliar o escopo de práticas entre os docentes, 
promover novas reflexões e criar novas redes de elaboração didática. Cabe 
salientar que tais esforços são validos se as potencialidades dos encontros 
interdisciplinares forem acompanhadas de questionamento crítico e rigor na 
seleção dos materiais envolvidos para que o grau de relevância das atividades 
se mantenha alto.
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Atividades de colaboração apoiadas por mapas 
conceituais para o Ensino de Química Orgânica
Concept map-supported collaborative task for teaching Organic 

Chemistry 

Joana Guilares de Aguiar1 e Rafael Ferreira da Silva2

RESUMO
A aprendizagem colaborativa é altamente desejável no ambiente de ensino uma vez 
que potencializa o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais em atividades 
mediadas pelo professor. Neste estudo, é proposta a construção colaborativa de um 
conhecimento introdutório à Química Orgânica (Petróleo) a partir de uma sequência 
de atividades apoiada pelo uso dos mapas conceituais (MCs), i.e., organizadores 
gráficos de representação do conhecimento. Alunos do 3º ano do Ensino Médio 
(n = 23) participaram da intervenção de ensino, que contou com a externalização 
individualizada de conhecimentos prévios, a elicitação do conhecimento facilitada 
por discursos divergentes do grupo e a construção de consenso gerando um MC 
colaborativo. Os resultados demonstram que a intervenção foi benéfica no processo 
de ensino-aprendizagem, evidenciadas pelo ganho de conhecimento factual 
(desempenho no pós-teste maior que no pré-teste) e pela reflexão acerca dos erros 
conceituais presentes nos MCs. Algumas implicações e limitações metodológicas e 
práticas são brevemente apresentadas. 
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Colaboração; Ensino de Química; 
Mapas Conceituais; Química Orgânica.

ABSTRACT
Collaborative learning is highly desirable in the teaching environment as it enhances 
the development of cognitive and social skills in activities mediated by the teacher. 
In this study, the collaborative construction of knowledge regarding an introductory 
topic of Organic Chemistry (crude oil) is proposed considering a sequence of 
events supported by Concept Maps (CMap), i.e., graphic organizers for knowledge 
representation. High school senior-year students (n = 23) participated in the 
teaching intervention, which included: the individualized externalization of previous 
knowledge, the elicitation of knowledge facilitated by divergent discourses of the 

1 Departamento de Química Geral e Inorgânica, Instituto de Química/Universidade Federal 
Fluminense, joana_aguiar@id.uff.br
2 Departamento de Química Orgânica, Instituto de Química/Universidade Federal Fluminense, 
raferreirasilva@id.uff.br 
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group and the consensus-building which resulted into a collaborative Cmap. Results 
demonstrated that the intervention was beneficial for the teaching-learning process, 
evidenced by the gain of factual knowledge (performance in the post-test was higher 
than in the pre-test) and by the reflection about the conceptual errors in the Cmaps. 
We briefly presented some methodological and practical implications and limitations.
Keywords: Meaningful Learning; Collaboration; Chemical Education; Concept 
Maps; Organic Chemistry.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem colaborativa é altamente desejável no ambiente de 
ensino, uma vez que tem o potencial de estimular o pensamento crítico e 
desenvolver capacidades de interação, negociação de significados e resolução 
de problemas (OXFORD, 1997). A colaboração3 assume como pressuposto a 
construção social do conhecimento, resultante da interação entre indivíduos 
que trabalham em um sistema de interdependência com o objetivo de realizar 
uma tarefa proposta (NITZKE; CARNEIRO; GELLER, 1999). No contexto 
escolar, a colaboração pode ser entendida como uma metodologia ativa de 
ensino-aprendizagem, pois rejeita a visão simplista de aprendizagem como 
uma mera transmissão de conhecimento e assume que o seu sucesso depende 
da ação conjunta dos sujeitos em aprender.

Ao professor, compete a responsabilidade de criar situações de 
aprendizagem em que a interação e o engajamento mútuo dos participantes 
favoreçam a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidade 
sociais e cognitivas. Além disso, durante a colaboração, o professor deve atuar 
como um mediador do processo (FREIRE, 1996), oferecendo questionamentos, 
sanando dúvidas e direcionando as discussões mais relevantes para a solução 
do problema. 

Atualmente, é possível encontrar vasta literatura sobre recursos e 
estratégias de ensino que promovem a aprendizagem colaborativa, dentre elas: 
a instrução por pares, jogos analógicos ou digitais, mesas redondas, seminários, 
júri simulado, wiki, a aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem 
por projetos. Neste estudo, foram utilizados os Mapas Conceituais (MCs) 

3 Colaboração e cooperação são entendidas aqui como sinônimos, porém, estudiosos propõem 
diferenças entre essas duas práticas, principalmente, no ambiente escolar (ver DILLENBOURG 
et al., 1995).
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como ferramenta de colaboração, uma vez que são organizadores gráficos de 
gestão do conhecimento, amplamente adotados como estratégia de ensino que 
potencializam a aprendizagem significativa.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os Mapas Conceituais (MCs) são organizadores gráficos úteis para 
tornar explícita a relação entre conceitos por meio de proposições (veja 
exemplos na Figura 3). Os conceitos são imersos em uma rede proposicional 
que permite processar informações usando texto (conteúdo semântico), 
em uma organização visuoespacial (NOVAK, 2010). Os conceitos são 
hierarquicamente organizados e a rede de proposições responde a uma 
pergunta focal. 

Pautado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 
(MOREIRA, 1998), Novak e colaboradores desenvolveram, na décadas de 
70, os MCs como uma ferramenta capaz de tornar visível o conhecimento 
dos alunos sobre Ciências e, posteriormente, para identificar a ocorrência da 
aprendizagem pela modificação das estruturas de conhecimento desses alunos 
ao longo do tempo (NOVAK; MUSONDA, 1991). A maioria dos estudos 
descritos na literatura envolve o uso dos MCs como ferramenta de ensino, por 
meio de atividades em que os alunos os elaboram individualmente, sendo a 
maioria deles voltados ao conteúdo de Ciências (em especial a Biologia). Nas 
três últimas décadas, algumas revisões da literatura foram conduzidas sobre 
o uso de MCs na educação (p. ex. HORTON et al., 1993, STEVENSON; 
HARTMEYER; BENTSEN, 2017).

Ainda que os MCs estejam sendo utilizados com frequência no ensino 
básico para a promoção da Educação Científica, a maioria dos estudos 
reportados na literatura traz evidências de um aumento de conhecimento após 
uma única intervenção, ou seja, MCs são aplicados em apenas um momento 
de aula, para ensinar, aprender ou avaliar um conteúdo. Menor atenção vem 
sendo despendida para compreender a utilidade dos MCs como estratégia de 
colaboração em situações de ensino que envolvam o seu uso sistemático, ou 
seja, em uma sequência de atividades planejadas. 

Neste estudo, é proposta a construção colaborativa de um conhecimento 
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introdutório à Química Orgânica a partir de uma sequência de atividades 
apoiada pelo uso dos MCs. A pergunta de pesquisa a ser respondida é: Até 
que ponto o uso de atividades colaborativas suportadas por MCs auxilia 
na aquisição de conhecimento científico? Espera-se que as atividades 
de elaboração dos MCs em grupo permitam um aumento do ganho de 
conhecimento sobre os conceitos científicos, evidenciado por um maior 
desempenho no questionário após a intervenção.

A construção colaborativa de conhecimento por meio dos MCs adotada 
nesta pesquisa envolveu três etapas, conforme proposto e validado por Fischer 
et al. (2002):

(1) Externalização: envolve um processo individual de 
levantamento dos conhecimentos prévios relevantes ao tema em estudo;

(2) Elicitação: envolve um mecanismo focado no pensamento 
e discurso divergentes, em que os indivíduos do grupo por meio de 
perguntas e respostas, expõe e elucidam suas opiniões;

(3) Construção de consenso: envolve um mecanismo focado no 
pensamento convergente, em que o grupo precisa negociar significados 
para gerar um produto que corresponde a visão de todos os indivíduos. 
Esse consenso pode ser por integração, em que não há muita discussão e 
a visão de um indivíduo prevalece sobre os demais, ou por conflito, em 
que o resultado final é diferente de tudo o que foi exposto e discutido.

METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa é de caráter quantitativo, pois envolve 
análises estatísticas para confirmação de uma hipótese estabelecida a priori 
(CRESWELL, 2013). Alunos do 3º ano do ensino médio (n = 23) de uma 
escola particular paulista participaram desta pesquisa. Direção, pais e alunos 
foram notificados do estudo, seguindo o protocolo de pesquisas com seres 
humanos precedido do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 
procedimento de coleta de dados (Figura 1) envolveu oito etapas sequenciais 
que ocorreram dentre 3 semanas de aulas (total de seis aulas de 50 minutos). 
As atividades foram conduzidas pela professora de Química da turma, que 
também é uma das pesquisadoras.
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Figura 1 - Procedimento de coleta de dados. Efeito das atividades de 
colaboração (cinza) no ganho de conhecimento, dado pela diferença entre os testes 

(em preto)

Fonte: os autores.

Nas aulas 1-2, os alunos foram treinados na técnica de mapeamento 
conceitual, com o intuito de compreender os elementos centrais de um bom 
MC (AGUIAR; CORREIA, 2013). O treinamento consistiu em elaborar junto 
com os alunos um MC no quadro sobre um tema que eles tinham interesse 
e conhecimento. Na mesma aula, eles responderam ao pré-teste4, contendo 
10 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sobre o tema 
“Petróleo”. A alternativa “prefiro não responder” foi adicionada como forma 
de evitar uma escolha aleatória por falta de conhecimento. No fim da aula, 
os alunos receberam a instrução para elaborar um MC individualmente sobre 
o tema, contendo de 20-25 conceitos, como tarefa para próxima aula. Eles 
receberam um texto resumido5  de seus livros didáticos como base para 
construção do MC, o qual abordava cinco tópicos sobre o petróleo: (A) 
Características e formação, (B) Exploração, extração e refino, (C) Derivados, 
(D) Combustão de combustíveis fósseis e (E) Impactos ambientais. 

Nas aulas 3-4, os alunos participaram da intervenção de ensino, isto é, 
da construção colaborativa do conhecimento. Para isso, eles trouxeram seus 
MCs individuais (externalização) e se reuniram em pequenos grupos. Cada 
grupo tinha o objetivo de mapear uma das partes do texto (A-E), discutindo 

4 Para acessar o questionário usado como pré-teste, acesse o link: https://bit.ly/33olY6g [2020].
5 Para acessar o texto e a instrução para elaboração do mapa, acesse o link: https://bit.ly/2w-
Tiqwv [2020].
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os conceitos e proposições mais importantes e definindo sua pergunta focal. 
Os alunos formaram novos grupos, de modo que este contivesse ao menos um 
integrante do grupo anterior. Este novo grupo mapeou o conteúdo do texto 
como um todo (construção de consenso).

Nas aulas 5-6, os alunos participaram de uma aula experimental6  de 
combustão de diferentes combustíveis, tanto fósseis: GNV, gasolina, diesel, 
querosene, parafina, como biocombustíveis: biodiesel e álcool. Eles tinham que 
observar e anotar a cor, altura e temperatura da chama e a ausência/presença 
de fuligem. A partir das reações de combustão completa e incompleta, 
foram discutidos assuntos como: entalpia de combustão, estequiometria da 
reação, produção de gás carbônico e volume molar, gases do efeito estufa, 
mudanças climáticas e mitigação com biocombustíveis e energia renovável. 
Durante a aula, a professora escreveu no quadro algumas proposições dos 
MCs elaborados que apresentavam algum tipo de erro conceitual ou ideias 
confusas em relação ao conhecimento científico. Os alunos discutiram os erros 
e puderam propor correções em cada uma delas. Ao final da aula, os alunos 
responderam ao pós-teste, que continha as mesmas 10 questões de múltipla 
escolha, porém em ordem alterada.

Cada aluno recebeu duas notas de 0 a 10 considerando seu desempenho 
no pré-teste e no pós-teste, onde cada questão assinalada corretamente gerou 
+1 ponto. As questões também foram analisadas em função do seu nível de 
dificuldade, considerando a porcentagem de alunos que assinalou a alternativa 
correta, sendo: muito fáceis (> 80% de acerto), fáceis (60% > Acerto > 79%), 
moderadas (40% > Acerto > 59%), difíceis (20% > Acerto > 39%: difíceis) e 
muito difíceis (< 19% de acerto). O teste-t pareado foi realizado para comparar 
as médias dos desempenhos antes e depois da intervenção, com nível de 
confiança 95%, realizado no SPSS v. 22, IBM/EUA (FIELD, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A frequência das alternativas escolhidas pelos alunos ao responderem 
o pré-teste pode ser visto no gráfico da Figura 2 (alternativas corretas foram 
escritas na cor preta).

6 Para acessar ao protocolo da aula experimental, acesse o link: https://bit.ly/2TLW6ho [2020].
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A partir do nível de acerto, foi possível perceber que nenhuma questão 
foi classificada como muito fácil, já que 78% foi o maior percentual de acerto. 
As questões 2 e 9, que envolvem o conhecimento sobre a formação do petróleo 
e o impacto da queima dos combustíveis fósseis foram consideradas fáceis. 
Enquanto as questões 1 e 3 foram classificadas de moderada dificuldade e 
versam sobre a composição química e exploração do petróleo. Ambos os 
assuntos fazem parte de temas já desenvolvidos por outras disciplinas (p. ex. 
Geografia e História) e até mesmo em Ciências e Química, em anos escolares 
anteriores, além de repercussão midiática (reportagens, filmes, documentários). 
Já as questões 6 e 7 foram difíceis. Ambas envolvem um conhecimento sobre 
as características e produtos das reações de combustão completa e incompleta. 
Talvez os conhecimentos sobre transformações químicas e termoquímica não 
tenham sido discutidos em profundidade em contextos aplicados, como é o 
caso do petróleo e seus derivados.

As questões 4, 8 e 10, com percentual de acertos entre 4% e 13%, foram 
consideradas muito difíceis. A questão 4 envolveu o princípio utilizado pela 
destilação fracionada para separação de componentes de uma mistura (ponto 
de ebulição). Enquanto a questão 10 diz respeito a um caso particular de 
assinatura e ratificação do protocolo de Kyoto. O distrator mais frequente em 
ambas as questões (“prefiro não responder”) indica uma falta de segurança 
dos alunos em relação ao conhecimento. Por fim, a questão 8 envolve uma 
concepção alternativa bastante frequente na literatura, que é a relação direta 
entre as consequências do excesso dos gases de efeito estufa com todos os 
problemas ambientais já observados, incluindo a destruição da camada de 
ozônio. A escolha prevalente do distrator revela que os alunos não concebem 
a “chuva ácida” como um impacto ambiental decorrente da queima dos 
combustíveis fósseis. Segundo Haladyna, Downing e Rodriguez (2002), 
um “distrator” é a alternativa selecionada pelos estudantes menos capazes e 
aquela ignorada pelos mais capazes, sendo que o número médio de distratores 
funcionais por item, em testes bem elaborados, é um ou dois.



Parte IV:  Estratégias, ferramentas e abordagens didáticas

417

Figura 2 - Frequência das alternativas escolhidas pelos alunos no pré-teste e pós-
teste (alternativa correta escrita na cor preta)

Fonte: os autores.

A análise de comparação de médias por test-t pareado revelou que o 
desempenho dos alunos no pós-teste (M = 6,1; DP = 1,7) foi estatisticamente 
maior do que o desempenho no pré-teste (M = 3,4; DP = 1,3), t(22) = 5,91, p 
< 0,01. Isso evidenciam que as atividades desenvolvidas resultaram em ganho 
de conhecimento factual. Quando bem planejada, as interações entre pares 
(alunos-alunos) favorecem a aprendizagem significativa uma vez que as 
assimetrias de conhecimento, poder e linguagem são menores entre indivíduos 
que estão em zonas de desenvolvimento proximal similar (VYGOTSKI, 
1998).

Considerando especificamente as questões que envolvem assuntos 
sobre estrutura e transformação da matéria (questões 1, 4, 6 e 7), pode-se 
dizer que no pós-teste os alunos tiveram um melhor desempenho quando 
comparado ao pré-teste (Figura 2). Por exemplo, nas questões 1, 4 e 7, os 
alunos ultrapassaram 60% de acerto, enquanto a questão 6 ainda gerou dúvidas 
em relação às condições para diferenciar uma reação de combustão completa 
da incompleta. Vale ressaltar que 100% dos alunos assinalaram a alternativa 
correta à questão 9, indicando um efeito positivo das atividades para sanar 
as dúvidas que existiam anteriormente. Os índices de escolha da alternativa 
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“prefiro não responder” diminuíram em todas as questões após a intervenção 
e, na maioria dos casos, nem sequer foi escolhida.

Para efeito ilustrativo, a Figura 3 traz dois MCs elaborados por grupos 
de alunos na fase de elicitação, um sobre a parte A e outro sobre a parte C 
do texto. Ao observarmos as proposições de todos os MCs elaborados pelos 
alunos, é possível detectar alguns problema de compreensão sobre aspectos 
da composição da matéria (petróleo, cadeias de carbono, substâncias), do 
mecanismo de transformações químicas (reações de combustão, energia) e 
suas implicações ambientais (combustíveis fósseis, poluentes, efeito estufa, 
chuva ácida, camada de ozônio). Essas informações são extremamente 
valiosas para o professor, uma vez que permite visualizar as mudanças nas 
estruturas conceituais dos alunos à medida que a aprendizagem ocorre, 
operacionalizando a mediação pedagógica na prática (KINCHIN, 2016).

Figura 3 - Mapas conceituais elaborados por grupos de alunos na fase de elicitação 
(parte A e C do texto)

Fonte: os autores

CONCLUSÃO

Os MCs vem sendo amplamente adotados na área educação, mas 
usualmente as pesquisas se restringem a apresentar um relato de experiência 
ou resultados após uma única intervenção de ensino. Neste trabalho, 
foi apresentada uma sequência de atividades mediadas por MCs para 
potencializar a construção colaborativa de um conhecimento introdutório 
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à Química Orgânica. Essa intervenção se mostrou benéfica ao processo de 
ensino e aprendizagem uma vez que gerou ganhos de conhecimento aos 
alunos, evidenciadas por um maior desempenho no pós-teste em relação ao 
pré-teste além da reflexão sobre os erros conceituais sobre o assunto.

É possível citar duas implicações práticas para o ensino a partir dos 
resultados desse trabalho, (1) que a adoção dos MCs em uma sala de aula real 
é possível e deve ser aproveitada por professores que desejam não apenas 
mudar a dinâmica como oferecer uma metodologia ativa de ensino e (2) que o 
planejamento das atividades de colaboração é imprescindível para garantir um 
uso sistemático do mapeamento conceitual em sala de aula, sendo o principal 
dividendo desta atividade as maiores chances de ocorrência da aprendizagem 
significativa.

Não obstante a isso, é muito importante que os alunos sejam expostos 
a debates sobre temas permeados por questões científicas, tecnológicas e 
políticas que afetam a sociedade, tais como o consumo consciente, o uso de 
biocombustíveis, fontes de energia alternativas e mudanças climáticas. Há uma 
urgência pela educação para sustentabilidade como forma de compreensão da 
realidade complexa e exercício da cidadania (MORIN, 2001).

O uso de metodologias do tipo pré-pós-testes são limitadas, não 
permitindo compreender em profundidade o processo complexo da 
aprendizagem em uma perspectiva sócio-interacionista. Além disso, não 
é possível afirmar seguramente que apenas os MCs foram os responsáveis 
pela aprendizagem dos conceitos científicos uma vez que outras atividades 
(experimentação e argumentação) foram combinadas aos MCs na sequência 
didática. Enfim, o grau de generalização dos resultados é baixo uma vez que 
o estudo de caso guarda as particularidades à sua aplicação, porém as ideias 
apresentadas podem ser replicadas para outros conteúdos, disciplinas e níveis 
de ensino.
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Palavras Iniciais



Formação de professores e práticas de ensino- 
aprendizagem no contexto neoliberal

Teacher training and teaching practices in the neoliberal context

Francine Pinhão1

UM CONVITE PARA PENSARMOS O CONTEXTO

O texto a seguir é uma reflexão a partir da roda de conversas intitulada 
“ensino aprendizagem” que ocorreu no VI Encontro Nacional de Ensino de 
Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (IV ENECIENCIAS), no ano de 
2020, na modalidade on-line devido a Covid-19. Sendo assim, iniciarei pela 
problematização do contexto que se impõem sobre nós, a saber, o avanço 
do modelo neoliberal. Na sequência, apresentarei uma breve explanação 
sobre as consequências para a educação e a formação de professores e, por 
fim, comentarei os textos apresentados na roda de conversas lançando um 
convite para os leitores pensarem um ensino-aprendizagem em diálogo com 
a realidade.

O contexto da pandemia tornou a desigualdade mais evidente, no 
entanto, devemos considerar que esse é um aspecto constitutivo da estrutura 
da sociedade, não apenas no Brasil, mas em todos os países, em especial 
os periféricos. Sobre a desigualdade vale trazermos alguns dados que nos 
ajudam a compreender a relação direta entre a sua ampliação e o avanço 
do neoliberalismo. No livro “capitaloceno: a era da barbárie”, do ecólogo 
Ricardo Iglésias-Ríos, é apresentada uma boa medida para visualizarmos a 
desigualdade, qual seja, o acompanhamento da participação dos 10% e dos 
0,1% mais ricos do mundo, desde 1910 até 2020, na renda nacional dos EUA 
e Inglaterra. Durante o referido período ocorreu a queda da participação 
desses grupos entre 1910 e 1980, mas ao longo dos anos 1980 até os dias de 
hoje ocorreu um crescimento acima da média de 1910, com perspectiva de 
continuidade.

A queda e a ascensão desses grupos significam respectivamente a 

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ e-mail:francinepinhao@gmail.com 
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diminuição e o aumento da desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. 
Não por coincidência, o aumento da desigualdade se dá na mesma época 
de introdução e posterior globalização do neoliberalismo, uma teoria de 
práticas político econômicas que, de Harvey (2008): “propõe que o bem-estar 
humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades 
empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional 
caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e 
livre comércio. (p.3)”

Por consequência do ideal neoliberal tornou-se comum a privatização 
de áreas ligadas ao bem estar social sob a premissa de que o aumento das 
trocas comerciais nessas áreas promoveria o aumento da qualidade de vida. 
Com o quadro pandêmico fica muito evidente a falácia presente na ideologia 
neoliberal, o que se materializa na maior vulnerabilidade e morte das pessoas 
pobres, tanto pela dificuldade de prevenção quanto de tratamento adequado. 
Com relação ao tema não podemos nos furtar de denunciar sua relação direta 
com a questão racial, pois é a população preta e pobre é a que mais morre e 
sofre com as consequências nefastas das políticas neoliberais. 

O sucesso da neoliberalização, segundo Harvey (2008), se deu por 
uma “destruição criativa” do Estado e “das divisões do trabalho, das relações 
sociais, da promoção do bem-estar social, das combinações de tecnologias, 
dos modos de vida e de pensamento, das atividades reprodutivas, das formas 
de ligação à terra e dos hábitos do coração.” (p.4)

Nesse contexto, onde não só a saúde, mas também a educação, são 
transformadas em mercadorias, há uma ampla reconfiguração das políticas 
nacionais para atender aos interesses do setor privado (representado pelo 
mercado financeiro globalizado). No Brasil, o recorte temporal que marca 
a virada neoliberal no campo da educação é a década de 1990 no governo 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) até o momento. Na sequência discutirei o 
modo como a formação de professores está atualmente na mira das mudanças 
recentes.

FORMAÇÃO NO CONTEXTO NEOLIBERAL

Dentro dessa lógica economicista, imposta pelo avanço do 
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neoliberalismo, a educação deixa de ter valor em si e passa a ter valor a partir 
do que pode proporcionar individualmente em termos de empregabilidade 
e acesso ao mundo do trabalho. De acordo com Macedo (2000), tal lógica 
prioriza o valor de troca da educação e não o seu valor de uso. No bojo das 
políticas nacionais um dos principais mecanismos de controle da organização 
dos diferentes níveis educacionais são as políticas de currículo e os sistemas 
nacionais de avaliação da “qualidade” da educação. No âmbito da educação 
básica e da formação de professores no Brasil foram criadas diretrizes e 
parâmetros nacionais, bem como sistemas de avaliação e distribuição de 
materiais didáticos e avaliações nacionais de desempenho que condicionam 
os processos formativos a um conjunto de regras. Foi por meio da caricatura 
da falência do sistema educacional e do despreparo dos professores para 
o desempenho de suas funções, que se construiu, e se mantém ainda hoje, 
um argumento em favor da profissionalização ancorada na prática e no 
desenvolvimento de competências.

É interessante perceber que a análise realizada por Macedo (2000), há 
21 anos atrás, nos mostra um cenário que não é distante do que se apresenta 
na atualidade em relação à formação de professores. 

As mudanças ocorridas ao longo das últimas décadas direcionam a 
educação para a centralização curricular, conforme é possível verificar nas 
escolhas presentes no Plano Nacional da Educação (PNAE), vigência entre 
2014 e 2024. As políticas de centralização, fortemente representadas pelas 
avaliações me larga escala, culminam com a produção da Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC), cujo caráter de Lei cria um cenário de controle 
da atuação docente e alinha os objetivos de aprendizagem dos estudantes, 
sistematizados em matrizes curriculares e a sua avaliação. Além disso, o texto 
da BNCC deixa explicitamente claro que o documento deve ser uma referência 
para a formação de professores no Brasil. Assim um único documento passará 
a estruturar as políticas de avaliação da educação básica, políticas de formação 
de professores, políticas de materiais e tecnologias educacionais e políticas de 
infra-estrutura. 

Diante do exposto fica a pergunta: é possível escapar da lógica 
economicista já entranhada nos nossos corações e subjetividades? De modo 
realista, apoiada na esperança freireana, digo que sim. Com essa finalidade, 
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apresentarei o modo como a expansão da mercantilização da educação 
pública ataca diretamente a formação de professores e a autonomia docente 
e, na sequência argumentarei a favor da noção de processo como forma 
de resistência à neoliberalização. Para isso, os seguintes textos foram 
fundamentais: Marilena Chauí (2003) e Rodrigues, Pereira e Mohr (2020).

Para Chauí (2003), quando a educação passa a ser considerada 
um serviço ocorre uma reconfiguração nos processos de formação nas 
universidades, orientada pela lógica temporal do capital financeiro. Nesse 
cenário, a universidade sai da posição de “instituição social” para “organização 
social”, o que ocasionou as mudanças como: diminuição do tempo de 
graduação e pós-graduação; aceleração na produção acadêmica; substituição 
da formação (seu núcleo estruturante) por educação permanente ou continuada 
(adestramento para o mercado); redução da docência à transmissão. Diante 
disso a autora propõe pensar a formação a partir do tempo, não o tempo veloz 
do capital financeiro, mas o tempo presente em conexão com o passado. Para 
Chauí (2003): “há formação quando há obra de pensamento e há obra de 
pensamento quando o presente é apreendido como aquilo que exige de nós 
o trabalho de interrogação, da reflexão e da crítica (...)” (p.12), ou seja, há 
formação quando há um processo, cujo tempo não atende nem aos critérios 
da produtividade, nem à perspectiva aplicacionista que articula diretamente 
ciência com produção de tecnologia. Nós, imersos nesse contexto, devemos 
nos comprometer, como afirma Chauí (2003), com: a revalorização da 
docência na universidade, hoje colocada em plano secundário devido à ênfase 
na pós-graduação, o compromisso com a educação na perspectiva do direito e 
não dos negócios e a ampliação de parcerias com a educação pública de nível 
básico. Penso que também seja necessário um compromisso com: a ampliação 
do diálogo com os movimentos sociais, a manutenção de grupos dedicados 
a repensar dinâmicas de funcionamento dos espaços educacionais e o olhar 
atento para a velocidade das relações que estabelecemos com a docência e a 
pesquisa. 

Os autores Rodrigues, Pereira e Mohr (2020) ao analisarem o 
documento “proposta para a Base Nacional Comum da Formação de 
professores da educação Básica” (BNCFP) apontam dez aspectos para 
os quais devemos voltar a atenção. Destacamos nesse texto: a testagem do 
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desempenho docente por meio de avaliações padronizadas, o que encaminha 
para a concorrência e regulação salarial via mérito e instabilidade no emprego; 
a modificação da finalidade da educação presente na Constituição ao tratar os 
resultados de aprendizagem o único fim do ensino; a inserção de licenciandos 
nas escolas, tal qual as diretrizes de 2015, no entanto, atrelando essa presença à 
oportunidade de se adequarem  à BNCC e; o uso de habilidades e competências 
como fonte da formação inicial, sendo estas alinhadas com as habilidade 
e competências da BNCC. A proposta em questão significa o avanço do 
mercado no processo de privatização da educação pública brasileira, uma vez 
que a centralização de toda a educação abre espaço para a atuação de empresas 
que operam por meio de sistemas de ensino associados a materiais didáticos, 
cursos de formação de professores e produção de testes. 

Cabe então, diante da barbárie, reafirmar a necessidade de uma 
formação honesta que não delegue ao magistério a função de transformação 
econômica e social do país, uma vez que ao fazer isso incorremos na falácia 
do capital humano. Diferente disso, a formação deve ser comprometida com 
a transformação social ao estabelecer compromisso com a realidade brasileira 
e sua relação com o avanço do neoliberalismo. Nesse sentido, argumento em 
favor da formação como um processo contínuo de reflexão sobre si e sobre o 
outro com o objetivo de ser mais, como nos ensinou Freire (1996). Processo 
esse que por ser comprometido com o real não abre mão do diálogo como 
organizador dos processos de ensino aprendizagem, uma vez que o diálogo é 
um encontro verdadeiro entre os homens comprometidos com a transformação. 

Em relação ao compromisso com a transformação social, algo que 
nos persegue e, por vezes, nos coloca em situação de ingenuidade, devemos 
reconhecer a necessidade de lutas coletivas por meio de vínculo e apoio às 
associações e sindicatos de professores da educação básica e ensino superior, 
bem como o incentivo à construção de práticas de sala de aula comprometidas 
com princípios democráticos e atravessadas pelas questões de raça, classe e 
gênero.

Tendo em vista que formar é um ato permanente de repensar a 
prática (FREIRE, 1996), comentarei na próxima seção as contribuições os 
textos apresentados na roda de conversas “ensino-aprendizagem” como um 
exercício de formação ao refletir acerca das questões de ensino aprendizagem 
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de ciências. 

REPENSAR O ENSINO- APRENDIZAGEM EM DIÁLOGO COM A 
REALIDADE

Durante a roda de conversas foram apresentados 8 trabalhos que serão 
brevemente discutidos. Dois trabalhos foram revisões de literatura. O primeiro 
intitulado “Textos paradidáticos e literários na operacionalização da educação 
científica crítica: uma revisão da literatura” (DRAGO, et al. 2020) e o segundo 
“Histórias em quadrinhos e pedagogia do oprimido no Ensino de Ciências: 
reflexões para o ensino e a aprendizagem” (SANTOS, LIMA, FONSECA, 
2020). Ambos pensam o uso de gêneros textuais variados como forma de 
orientar práticas que promovam a formação crítica. Assim, Drago et al. (2020) 
ao analisarem pesquisas da área indicam as seguintes potencialidades ligadas 
ao uso de textos literário e paradidáticos: a alfabetização/letramento científico, 
a contextualização e a educação científica para formação do cidadão crítico. 
Já no trabalho de Santos, Lima e Fonseca (2020) por meio da filiação aos 
pressupostos da pedagogia do oprimido, especialmente, na proposta de uso de 
imagens como representação da realidade, verificam no uso dos quadrinhos 
no Ensino de Ciências uma forma de aproximar os conteúdos científicos da 
realidade do aluno. 

Em conexão com as pesquisas anteriores o texto “leitura e produção 
de textos no Ensino de Ciências” (SANTOS; DACCACHE-MAIA, 2020) 
apresentou uma pesquisa sobre o uso do livro "O homem que espalhou o 
deserto" cujo resultado vai na mesma direção que as revisões apontaram. As 
pesquisadoras demonstraram o uso da literatura para promover alfabetização 
científica e educação ambiental em uma escola pública. Os resultados dessas 
pesquisas nos levam a refletir sobre a importância de inserção de diversos 
gêneros textuais, não apenas em sala de aula, mas nos processos de formação 
de professores, uma vez que ampliam os sentidos de mundo ao apresenta-lo 
por meio de diferentes linguagens. 

Na mesma linha de gêneros textuais, a divulgação científica foi explorada 
no texto “Contribuições da revista ciência hoje das crianças: abordando a 
temática coleta seletiva” (BORIM; ROCHA, 2020) demonstrando, assim 
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como o trabalho anterior, a utilidade de um gênero textual normalmente 
pouco explorado na escola para aproximar os estudantes dos conteúdos 
específicos. E apontam que o uso desses gêneros de “forma isolada não 
garantem a aprendizagem do aluno, devendo eles serem utilizados dentro de 
uma contextualização do conteúdo”. 

Diferente dos demais textos que apresentam revisões de literatura da 
área, análise ou uso de materiais, o trabalho de Rebello e Silva (2020) apresenta 
a produção de um livreto de divulgação científica. Assim chama a atenção 
para a necessidade de criarmos também materiais que possam atender às 
necessidades de uma educação comprometida com a realidade e transformação 
social. O livreto sobre botânica econômica intitulado “Planta não serve pra 
nada?” passou por validação ao ser apreciado por pessoas com experiência na 
educação básica. Trabalhos desse tipo despertam para o potencial de interação 
via pesquisa com educadores da educação básica, uma vez que eles avaliam 
uma produção da universidade ao invés de serem avaliados.

Sobre o uso de gêneros textuais variados e exercícios de leitura e escrita 
em sala de aula Santos e Daccache-Maia (2020) indicam a autoria como 
fator fundamental para a apropriação do conhecimento para fora dos muros 
da escola. Diante de um cenário marcado por formação rápida, repetição 
e valorização das certificações, compreendo que a valorização da autoria 
viabiliza a construção de outra relação com o conhecimento, a saber, como 
elemento de transformação das nossas vidas e não como mera informação 
a ser repetida. Da mesma forma considerar o professor como autor de sua 
prática constrói possibilidades de ruptura com as repetições que automatizam 
o nosso trabalho. Ainda sobre o papel da autoria, o trabalho “Oficina de 
produção textual enquanto instrumento de avaliação no Ensino de Ciências – 
uma possibilidade” (PEREIRA; SANTOS, 2020), avança ao trazer a avaliação 
como elemento constitutivo do ensino aprendizagem, não um testagem 
conforme vigara nas políticas de avaliação externas. Diferente do que vem 
sendo imposto par as escolas como avaliação, as autoras defendem que 
precisamos repensar as nossas “estratégias de avaliação, de modo a torná-
las mais dinâmicas e abrangentes, propiciando aos discentes um meio mais 
subjetivo e interativo de expressarem os saberes que adquiriram.”. Também 
chamam atenção para a recusa inicial dos estudantes à atividade proposta 
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devido suas inseguranças necessitando dos professores maior dedicação ao 
processo até que ficasse claro para os estudantes a natureza da atividade. 
Esse episódio demonstra a dificuldade de romper com as lógicas impostas e a 
necessidade de maior atenção aos processos do que aos produtos em si.

Também é possível identificar um convite para pensarmos a linguagem 
em especial a imagética, no texto “Análise da representação imagética 
da evolução humana” de Gatto, Rego e Braga (2020). O tema evolução é 
trazido como importante, tanto para a transformação da visão de mundo 
dos estudantes quanto para a compreensão da biologia como um campo de 
conhecimento unificado. Os autores criticam a visão linear relacionada às 
imagens de evolução que normalmente circulam no senso comum (aquelas 
em que gradualmente o macaco se torna homem), mas que também estão 
presentes em materiais didáticos. Assim, nos convidam a refletir sobre visões 
de mundo reforçadas nessa imagem, que são: a “concepção antropocêntrica 
baseada na falsa premissa segundo a qual a evolução seria um processo 
evolutivo direcionado ao homem enquanto “ser superior” e destino final” e 
a imagem do homem branco europeu ao final da linha evolutiva como sendo 
a etapa final desse processo de evolução, compreendida como melhoria/
progresso. Em diálogo com a noção de tempo discutida anteriormente 
podemos identificar traços que reforçam a velocidade do mundo produtivo na 
representação imagética, tanto pela desconexão com a natureza quanto pela 
linearidade do processo. 

O trabalho “Análise do processo de alfabetização científica no âmbito 
de um clube de ciências” investiga a produção textual de estudantes dos anos 
iniciais, levantando um debate importante sobre processos de alfabetização 
científica nos anos iniciais por meio de atividades que relacionam investigação 
científica e produção textual. A leitura do texto possibilitou refletir sobre 
pontos relevantes para o campo do Ensino de Ciências: 1. A valorização 
do espaço-tempo dos anos iniciais para a AC, uma vez que o professor 
acompanha continuamente as crianças; 2. O potencial dos clubes de ciências 
para a construção coletiva de conhecimento; 3. A possibilidade de ainda na 
infância promover o debate de questões socio científicas, por vezes enfatizadas 
apenas no ensino médio. De modo geral, nos convida a pensar em um outro 
espaço tempo no interior da escola, não somente pela presença de um único 
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professor regente na turma, mas pela capacidade de retomar algo hoje pouco 
explorado que é o potencial de um espaço específico de investigação científica. 

CONCLUSÃO

A partir da leitura dos textos, identifiquei como um traço comum 
o compromisso com a busca por estratégias de ensino-aprendizagem que 
promovam a capacidade dos sujeitos lerem a realidade (organizada pela lógica 
do capital) de um modo crítico. Outra semelhança é o reconhecimento da 
linguagem (oral, escrita e imagética) e de diferentes gêneros textuais como 
ferramentas importantes para o trabalho em sala de aula. Além disso, é 
possível notar um compromisso com a realidade escolar, pois os diferentes 
autores reconhecem as dificuldades impostas ao trabalho docente. 

Tendo em vista o avanço das políticas neoliberais sobre a educação 
básica e a formação docente, como descrito ao longo do texto, reconheço nos 
trabalhos pontos de resistência ao assumirem o compromisso com práticas 
docentes comprometidas com espaços-tempos não regulados pela velocidade 
do mundo produtivo e, por isso, comprometidas com a crítica social e a 
realidade das escolas brasileiras.
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Análise da representação imagética da evolução 
humana

Analysis of the image representation of human evolution

Taciana Novello Gatto1; Sheila Cristina Ribeiro Rego2 e Marco 
Antonio Barbosa Braga3

RESUMO
O presente trabalho se refere a uma análise semiótica de Evolução Humana baseada 
na perspectiva de Gemma Penn. O estudo procura contextualizar a importância do 
tema encontrado nos livros didáticos, sobretudo nas representações das imagens, que, 
não raras vezes, são representadas de forma errônea ou desatualizadas – fato este que 
acaba por reforçar uma falsa concepção científica disseminada na cultura de massa. 
O professor deve estar atento à escolha do material a ser trabalhado em sala de aula, 
considerado que as visões e interpretações variam conforme o contexto histórico e 
social.
Palavras-chave: Análise semiótica; Evolução humana; Perspectiva de Gemma Penn.

ABSTRACT
The present work refers to a semiotic analysis of Human Evolution based on 
Gemma Penn's perspective. The study seeks to contextualize the importance of the 
theme found in textbooks, especially in the representations of images, which are 
often misrepresented or outdated - a fact that reinforces a false scientific conception 
disseminated in mass culture. The teacher should be aware of the choice of material to 
work in the classroom, considering that the views and interpretations vary according 
to the historical and social context.
Keywords: Semiotic analysis; Human evolution; Gemma Penn's perspective.

INTRODUÇÃO

Muitos estudos têm sido desenvolvidos sobre o livro didático de ciências, 
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tais como: Ferreira e Selles (2003), Selles e Ferreira (2004), Fracalanza e 
Megid Neto (2006) e Lopes (2007). Dentre os diversos temas pesquisados 
estão a seleção e organização de seu conteúdo, presença de erros conceituais, 
elementos bastante explorados e, mais recentemente, seus aspectos sócio 
históricos.

Para Ferreira e Selles (2003) e Selles e Ferreira (2004), os livros 
didáticos funcionaram, ao longo da história educacional, como um poderoso 
mecanismo de seleção e organização dos conteúdos e métodos de ensino, fato 
este que lhes confere posição central nos processos de reconstrução curricular. 
Diversos professores têm nessa ferramenta um verdadeiro norte do que deve 
ser transmitido aos alunos durante o ano escolar, o que demonstra, de forma 
insofismável, a importância dos mesmos estarem sempre atualizados.

Pensando nas mensagens verbais e imagéticas que compõem os 
livros didáticos, geralmente, acredita-se que as fotos e ilustrações integradas 
didaticamente ao conteúdo ajudam na aprendizagem de conceitos científicos. 
Os autores dos livros didáticos procuram colocar definições e explicações 
de cada assunto abordado, utilizando imagens e recuperando momentos 
históricos para um melhor entendimento do assunto (SILVA et al., 2006; 
RODRIGUES, 2011). Silva et al. (2006) defendem que o uso de figuras 
constitui parte fundamental das práticas de ensino, sendo parte de um processo 
mais amplo de produção/reprodução de sentidos. Nesta forma de trabalho 
brilha a importância de se levar em consideração aspectos histórico-culturais. 
Para Bruzzo (2004), o estudo da natureza se expressa por meio de imagens, 
e isto, possivelmente, configura a organização do conhecimento na Biologia.

A Evolução Humana é um conceito de fundamental importância 
para a Biologia nos livros didáticos do ensino médio. Dias (2009) afirma 
que este conteúdo, caso abordado de maneira transformadora, poderia levar 
os alunos a experimentar uma ampliação da realidade, funcionando, assim, 
como base para transformações sociais futuras. Cicillini (1998), por sua vez, 
acredita que o conteúdo de Evolução, enquanto princípio unificador da área de 
conhecimento humano, é um instrumento de fundamental importância dentro 
de uma perspectiva metodológica de ensino.

O objetivo deste trabalho é analisar uma imagem que representa a 
evolução humana, tendo como base a metodologia apresentada por Penn 
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(2011), buscando-se discutir aspectos que podem influenciar na compreensão 
de estudantes sobre conceitos da ciência.

IMAGENS DA EVOLUÇÃO HUMANA

Não raras vezes encontramos, em obras escolares mais antigas e 
sítios da internet, a evolução humana sendo retratada enquanto processo 
linear, o que caracteriza crasso erro conceitual. As imagens são exemplos 
dessa demonstração errônea, na qual observamos os seres humanos no canto 
superior direito por influência histórica (concepção antropocêntrica), como 
podemos observar abaixo na ilustração famosa de Rudolph Zallinger para a 
Time-Life Books, em 1965, que retrata a “marcha do progresso”.

Figura 1 - Versão original da evolução humana sendo retratada como a “marcha do 
progresso”

Fonte: https://biologiaevolutiva.wordpress.com/2015/11/26/doodle-e-a-marcha/ (Data de 
acesso 28/03/2020)

Segundo Amorim (2002), a diversidade biológica abrange determinado 
número de grupos diferentes (entidades ou táxons, que de alguma maneira 
podem ser distinguidos uns dos outros). A classificação de cada organismo 
é feita levando em conta uma série de caracteres que, a depender de uma 
infinidade de fatores, podem se revelar iguais ou diferentes. Na maioria dos 
casos, a evolução humana é retratada sob o prisma da diversidade existente no 
grupo dos primatas – onde estão incluídos os hominídeos. Os australopitecos, 
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primeiros ancestrais dessa linhagem, possuem grande destaque em imagens 
inerentes a este tema.

A grande maioria dos manuais atuais busca rechaçar a tese segundo 
a qual os seres humanos são fruto de uma escala evolutiva linear e sem 
ramificações. Com efeito, embora seja clássica a imagem que retrata uma 
escada evolutiva que se inicia no macaco e termina no homem, a ciência já 
demonstrou que o iter evolutivo não se deu de forma tão cartesiana. Não se 
pode dizer que a evolução das espécies tenha transcorrido de forma que a 
espécie subsequente pudesse ser apontada como uma versão mais complexa e 
melhor da anterior. A imagem abaixo - retirada do artigo de Ronaldo Antonio 
Paesi (2018) adaptada do livro de Bizzo (2011, p. 248) - demonstra, de forma 
cristalina, a preocupação em combater visões deturpadas sobre a marcha 
evolutiva.

Figura 2 - Representação da evolução humana criticada no livro de Bizzo (2011)

Acredita-se que a gênese desta leitura de base conceitual e histórica 
equivocada seja a imagem presente no famoso livro de Thomas Huxley, Man’s 
Place in Nature, de 1863 (PAESI; 2018).

A partir disso, a imagem escolhida para análise evidencia essa 
abordagem errônea que reforça o antropocentrismo. O motivo dessa escolha é 
desmistificar a linearidade da evolução humana e atentar-se para a procura por 
imagens ilustrativas de determinado conteúdo – imagens estas nem sempre 
acertadas do ponto de vista conceitual. Ao buscarmos “Evolução humana” 
no Google, encontramos a tradicional imagem da analogia da escada, que 
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sustenta uma ideia de evolução linear na qual humanoides mais aprimorados 
vão surgindo, um a um, de um ancestral pré-humano (BELLINI; 2006). 
Passemos, enfim, à análise da referida imagem.

ANÁLISE DA IMAGEM

As diretrizes de Penn (2011) servirão de pano de fundo para fins da 
análise semiótica que faremos a seguir. Conforme se observa em Paula (2015), 
cinco são os pontos a serem abordados:

1 – Escolha das imagens a serem analisadas.
2 – Inventário dos elementos denotativos.
3 – Identificação dos níveis mais altos de significação: conotação, mito 
e sistemas de referentes.
4 – Análise da conclusão (se o problema de pesquisa foi solucionado).
5 – Elaboração de um relatório de análise (formato de tabela, texto ou 
estrutura).

Figura 3 - A imagem foi retirada da reportagem “Human evolution: Artificial 
intelligence offers new clues to where (or what) we came from”

Fonte: https://www.news.com.au/technology/science/evolution/human-evolution-
artificial-intelligence-offers-new-clues-to-where-or-what-we-came-from/news-story/

d2939cd1aff290e97f77c6b3ddc46016 (Data de acesso 26/11/2019)

A ESCOLHA DA IMAGEM

A legenda da imagem é “A representação comum da evolução do 
homem a partir de um chimpanzé. Embora sugestivo, não é totalmente 
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preciso”. Ao longo do texto é ressaltado que, embora a marcha constante da 
evolução do chimpanzé para o ser humano seja uma imagem recorrente em 
nossos cérebros, isso não está correto. A busca por essa ancestralidade ainda é 
foco de pesquisas, como a da reportagem escolhida.

Livros didáticos mais antigos costumam apresentar a evolução humana 
de forma linear, o que se faz por meio de uma analogia com uma escada; 
ou seja, a evolução humana como um processo de transformação no qual 
seres vivos vão dando origem às espécies novas. Tal representação reforça 
uma concepção antropocêntrica baseada na falsa premissa segundo a qual a 
evolução seria um processo evolutivo direcionado ao homem enquanto “ser 
superior” e destino final. Atualmente há uma preocupação em evitar essa 
interpretação errônea, como afirma abaixo em Paesi (2013).

Também, devemos considerar que os livros estudados são 
atualizados e sofreram um processo de seleção por parte 
de especialistas em diferentes áreas, mas livros mais 
antigos e que estiveram presentes por mais tempo nas 
salas de aula possivelmente são mais antropocêntricos 
quando apresentam a evolução de nossa espécie, e tais 
conteúdos, assim como o dos livros atuais, são talvez 
a principal fonte de informações das quais dispõem 
professores e seus estudantes (PAESI, 2013, p. 35).

Essa imagem é o objeto de análise exatamente por evidenciar uma 
concepção falsa que, dada sua reiterada repetição ao longo dos anos, ainda 
traz distorções para o ensino – prejuízo este que acaba sendo potencializado 
pelo fato dessa malfadada ilustração poder ser facilmente encontrada em sites 
e livros didáticos.

INVENTÁRIO DENOTATIVO

Segundo Penn (2011), nessa categoria o material é dissecado em 
unidades menores, o que é feito para que seu sentido literal seja extraído e 
catalogado. Dentre as citadas unidades, temos o elemento linguístico, que, in 
casu, corresponde à legenda “A representação comum da evolução do homem 
a partir de um chimpanzé. Embora sugestivo, não é totalmente preciso”. A 
partir do código linguístico percebemos que a representação da imagem, por 
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fazer alusão a um processo evolutivo dissonante da realidade, não se mostra 
adequada. O próprio título da reportagem de onde a imagem foi extraída, ao 
mencionar que “os macacos não são nossos tios”, evidencia que, apesar de 
homem e chimpanzé compartilharem um ancestral comum, um não representa 
a evolução do outro. Vejamos, abaixo, uma descrição detalhada de cada animal 
representado na imagem.

NÍVEIS MAIS ALTOS DE SIGNIFICAÇÃO

Gemma Penn (2011) afirma que, a partir do inventário denotativo, 
construímos a análise de níveis de significação mais altos. No âmbito da 
conotação precisamos de conhecimentos culturais para analisar a imagem e 
relacioná-la com os elementos denotativos.

A imagem veiculada acima descreve uma representação linear da 
evolução humana. Os animais estão andando de forma alinhada, dando ao 
interlocutor a impressão de que a relação havida entre os seres ali presentes 
é de sucessão (até chegar ao homem, o destino final da evolução). A postura 
vai se modificando até ficar totalmente ereta, as pernas vão adquirindo 
contornos mais afetos aos bípedes e a definição do tônus muscular vai ficando 
mais aparente, como vemos no animal 5. Os pelos vão desaparecendo, 
evidenciando, assim, toda a estrutura muscular do peitoral e região abdominal, 
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restando apenas o cabelo e a barba (esta última, indicando tratar-se de um ser 
do sexo masculino). Não possuem vestimentas, roupas ou sapatos. O rosto 
aparenta seriedade (expressão facial séria) e o olhar para frente. O tom da pele 
vai clareando até chegar ao homem branco.

Todas essas mudanças ajudam a construir um arquétipo de evolução 
linear e cartesiana, como se estivéssemos diante de um processo direcional, 
concepção esta que dialoga com o antropocentrismo. Fomentam, ainda, a 
própria ideia de equivalência de evolução e progresso, como uma espécie 
de caminho que a espécie humana passou durante seu iter evolutivo. Tais 
concepções, ambas falsas, transmitem até hoje a imagem de transformação dos 
primatas em homem (por exemplo, do gibão em orangotango, o orangotango 
no chimpanzé, o chimpanzé no gorila e este, finalmente no que seria o último 
passo, ou seja, o ser humano).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos de anatomia comparada têm revelado as inúmeras 
semelhanças entre a espécie humana e grandes antropoides, como, por 
exemplo, o chimpanzé. Essa proximidade é exemplificada do ponto de vista 
molecular, indicando um grau de ancestralidade. Não podemos afirmar que o 
ser humano é a evolução do chimpanzé; tais espécies apenas compartilham 
um ancestral comum (primata). Não há que se falar, portanto, que um é 
descendente do outro; o que temos, na verdade, é um ponto de partida comum 
(um primata) à linha evolutiva de ambos. Não obstante esta semelhança 
originária, homem e chimpanzé já pertencem a quadros evolutivos diferentes 
há, pelo menos, 7 milhões de anos. Muitas vezes a visão errônea descrita ao 
longo do presente artigo é confirmada através de imagens, como a que fora 
objeto dessa análise.

A imagem analisada passa uma ideia de fila, indicando que a evolução 
transcorreu de forma linear. Essa ideia é uma concepção falsa pautada na 
noção de que evolução e “melhoria” seriam conceitos que, por andarem 
necessariamente de mãos dadas, acabariam se justapondo. Tal premissa 
nos levaria a concluir que o ser mais primitivo (representação do sexo 
masculino e negro) deu origem ao mais evoluído (o homem branco), o que 
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acaba permitindo entender a gênese da atécnica expressão “o homem veio 
do macaco”. Além de corroborar com a ideia que a espécie humana, mais 
especificamente o homem caucasiano europeu, seria o ápice da evolução. 
Como afirma em Santos et al. (2019): “A marcha do progresso está presente 
em todos os meios de comunicação e é acessível para virtualmente todas as 
pessoas, seja em pesquisas por palavras-chave realizadas no Google, em 
anúncios publicitários, livros didáticos, filmes ou animações”.

O uso da imagem enquanto recurso de ensino, pode ajudar os jovens 
a compreenderem conceitos de forma mais fácil do que o seria se usássemos 
exclusivamente a linguagem verbal. Exatamente por isso, a escolha da imagem 
deve se dar a partir de critérios minuciosos – critérios estes que contribuam 
para que o processo de compreensão do tema se dê de forma convergente com 
os ditames da ciência. Com efeito, a utilização de ilustrações que facilitem 
o entendimento do tema em detrimento do acerto científico deve ser evitada 
pelos responsáveis pela disseminação do saber.

Para isso se faz necessária uma reflexão sobre o uso de imagens no 
ensino, bem como, práticas de leitura e produção de imagens por parte de 
docentes e estudantes, buscando- se alcançar uma alfabetização visual que nos 
possibilite olhar para essas mensagens de forma mais atenta e menos “natural”.
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RESUMO
A presente pesquisa busca compreender as contribuições do uso de textos paradidáticos 
e literários para a operacionalização da educação científica crítica. Consiste em 
uma revisão integrativa da literatura, com tipos diferentes de tratamento de dados. 
Os resultados de uma análise quantitativa constituíram um mapeamento geral da 
apropriação dos textos pelas pesquisas. Já os dados provenientes de uma análise 
temática indicam, como principais potencialidades dos textos para mediar abordagens 
críticas em sala, a possibilidade de (i) alfabetização/letramento científico, a (ii) 
contextualização e a (ii) educação científica para formação do cidadão crítico. Essas 
contribuições são importantes para as questões sociocientíficas, porém consideramos 
a necessidade de explicitação dos elementos valorizados pelas propostas, visto o 
caráter polissêmico e multidimensional das categorias.
Palavras-chave: Paradidáticos; Textos Literários; Ensino de Ciências; Abordagens 
Críticas.

ABSTRACT
The research seeks to understand the contributions of the use of paradidactic 
and literary texts for the operationalization of critical scientific education. The 
investigation is an integrative literature review, with quantitative data with constituted 
a general mapping of the appropriation of texts by the researches. While the data 
from a thematic analysis indicate (i) scientific literacy, (ii) contextualization and (ii) 
scientific education for the formation of critical citizens as the main potentialities of 
the texts to mediate of science education. These contributions are important for socio-
scientific issues, however we point out the need to explain what the elements valued 
by the proposals, because it's categories polysemic and multidimensional.
Keywords: Paradidactics; Children's Literature; Science Education; Critical 
Approaches.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa é contextualizada no âmbito da sociedade atual, que 
coloca como demanda para educação científica a formação de sujeitos com 
habilidades e capacidades básicas para compreensão crítica e participação 
ativa, pautados em valores democráticos como justiça e igualdade.

Contudo, para alcançar esse fim, entende-se que seriam necessárias 
mudanças na interação para construção de conhecimento e das práticas 
educacionais, uma vez que o atual modelo de ensino é colonizado por 
demandas do mercado e pelos interesses de elites financeiras, que colocam 
a competitividade e a meritocracia como valores principais da educação 
(MIRANDA, 2019).

Entretanto, romper com esse modelo educacional é uma tarefa difícil, 
sendo necessárias várias ações, entre elas: a reformulação da formação 
profissional dos professores, mudança de postura dos atores da educação e o 
desenvolvimento de mecanismos e instrumentos de auxílio ao professor que 
possam promover esses valores em sala de aula.

O Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação e Sociedade – 
GEPES/CPII, buscando contribuições teóricas e práticas para mudança dessa 
situação, vem desenvolvendo investigações sobre o papel de instrumentos 
didático-pedagógicos na mediação de abordagens de ensino críticas. 
Inicialmente, focamos no estudo e produção de literatura paradidática e 
literária, por entendermos sua importância como instrumento consolidado de 
mediação no ensino/aprendizagem dos alunos. De acordo com Zilli e Massi 
(2017, p. 2), “[…] os textos literários favorecem esquemas mentais que 
facilitam a compreensão de conceitos científicos e tornam a sua aprendizagem 
mais dinâmica […]”. Podendo, também, possibilitar o diálogo com a 
arte, a literatura e o Ensino de Ciências, ratificando a importância de uma 
aprendizagem global, valorizando o uso de múltiplas linguagens.

Nessa perspectiva, realizamos uma revisão integrativa da literatura 
buscando compreender as potencialidades do uso de textos paradidáticos e 
literários para operacionalização da educação científica crítica. Essa proposta 
pressupõe que a leitura pode contribuir para construção da cidadania, visto a 
possibilidade de construir novas relações de conhecimento sobre a realidade, 
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de uma forma dinâmica, crítica e autônoma, sendo esse um dos caminhos 
necessários para entender o mundo, para o desenvolvimento humano e para o 
convívio no meio social.

A pesquisa está organizada da seguinte forma: inicialmente 
apresentamos os fundamentos teóricos das abordagens de Ensino de Ciências 
críticas e dos estudos da literatura. Após descrevemos os procedimentos da 
pesquisa, para em seguida expormos nossos resultados principais. Por fim, 
realizamos nossas considerações finais.

REFERENCIAL TEÓRICO 

Em face da necessidade de mudança da abordagem de ensino da 
educação científica, propostas de caráter crítico vêm se consolidando como 
alternativa a perspectivas ortodoxas. Nesse ínterim, a proposta das questões 
sociocientíficas (QSC) tem sido discutida em seus aspectos teóricos e práticos, 
sendo destacadas contribuições para formação de cidadãos, aprendizagens em 
ciências e para o “desenvolvimento cognitivo, social, político, moral e ético 
dos alunos” (REIS, 2013, p. 2).

Grosso modo, as QSC enfocam o caráter controverso da Ciência por 
meio da discussão de divergências científicas, colocando em evidência os 
aspectos éticos, morais, culturais, políticos e econômicos envolvidos nos 
temas científicos, tecnológicos e ambientais trabalhados (REIS; GALVÃO, 
2008; KOLSTØ et al., 2006). Sua metodologia de trabalho possibilita ações 
ensaísticas de tomada de decisão em sociedade, a partir da participação ativa 
dos cidadãos.

Entretanto, a articulação de princípios e valores voltados ao consenso 
social e à tomada de decisão democrática no Ensino de Ciências tem sido 
um processo complexo, muitas vezes, pela dificuldade dos professores em 
gerenciar “os aspectos sociológicos, políticos, éticos e econômicos dos 
assuntos em causa” (REIS; GALVÃO, 2008, p. 748). Some-se a isso a falta de 
instrumentos didático-pedagógicos que auxiliem os professores a mobilizar 
nos alunos a reflexão sobre questões político-sociais.

A presente pesquisa assume um viés propositivo tentando dirimir essa 
lacuna ao discutir as potencialidades de textos paradidáticos e literários para 
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articulação de abordagens críticas no Ensino de Ciências. Cabe, contudo, 
explicitarmos nossa compreensão em torno desses instrumentos didáticos.

Entendemos literatura infantil como um gênero literário definido pelo 
público a que se destina, surge da ascensão do conceito de criança, um ser 
com particularidades e características próprias, diferente dos adultos. São 
obras com linguagem própria a faixa etária a que se destina, pautada no viés 
do entretenimento, da aventura estética e subjetiva, apresentando diferentes 
leituras de mundo, por vezes fantasiosas ou distorcidas da realidade.

O termo “paradidático” de acordo com Dalcin (2007), foi criado no 
Brasil no final da década de 70 do século XX por várias editoras a partir 
da ampliação do espaço no mercado editorial por meio dos livros didáticos. 
Os textos paradidáticos são destinados a um público específico, estudantes, 
independente dos níveis de ensino, abordando um tema único ou temas 
transversais, sendo usado como material mais aprofundado para construção de 
um determinado conhecimento ou envolvimento com o assunto em destaque.

Considerando a diferença da função social entre a literatura infantil 
e os textos paradidáticos – em que estes últimos cumprem o papel de 
aprofundamento conceitual de temas escolares – e a relação funcionalista 
entre forma e função, avaliamos a possibilidade de a função paradidática 
influenciar a forma linguística dos textos (RESENDE; RAMALHO, 2017). 
Desse modo, muitas produções literárias podem ser apropriadas na função 
paradidática e suas características adotadas em elaborações de constituição 
híbrida, conformando outra variedade textual. Buscando demarcar essa 
diferença utilizamos na pesquisa os termos paradidáticos e literários.

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

A pesquisa foi operacionalizada por meio de uma revisão integrativa 
da literatura e desenvolvida em três momentos específicos, a saber: coleta de 
dados, mapeamento estatístico e análise categorial dos dados. No primeiro 
momento, foi realizada uma busca no Google acadêmico e em dois dos 
principais eventos nacionais da área de Ensino de Ciências: o Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) e o Encontro 
Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente (ENECiências). Para 
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busca no Google acadêmico, foram utilizados, inicialmente, os descritores 
“literatura AND ensino de ciências” e “paradidático AND ensino de ciências”. 
A partir dos gêneros relatados nos trabalhos encontrados, os descritores 
foram ampliados, sendo associados ao descritor “ensino de ciências” os 
termos “quadrinhos”, “teatro”, “divulgação científica”, “literatura infantil”, 
“romance, “narrativas” e “cordel”.

Nos eventos acadêmicos foram considerados os anais dos últimos cinco 
encontros. Neles, os artigos foram acessados um a um, com título e o resumo 
lidos, sendo selecionados aqueles relacionados aos interesses da pesquisa.

Após a etapa de busca, os artigos foram mapeados segundo (i) a 
apropriação dos textos pelas pesquisas; (ii) o segmento de ensino; (iii) gênero 
literário; e a (iv) natureza dos temas abordados. Esses textos passaram por um 
segundo recorte, sendo selecionados os artigos que tinham a Educação Infantil 
e o Ensino Fundamental I como campo de pesquisa ou atuação.

Esses trabalhos foram lidos na íntegra e analisados segundo o potencial 
dos textos paradidáticos e literários para mediação do Ensino de Ciências. 
Nessa análise foram observadas 3 categorias apontadas como potencialidades 
dos textos paradidáticos e literários para o Ensino de Ciências, as quais são 
discutidas a partir da capacidade de desenvolvimento de temas sociopolíticos 
e científicos.

RESULTADOS

A etapa de busca e seleção dos textos resultou em um corpus textual 
constituído de 165 artigos. Os resultados foram reunidos em duas categorias 
segundo a natureza de seus dados, a saber: (i) mapeamento estatístico e (ii) 
análise temática. Estas são apresentadas a seguir.

MAPEAMENTO ESTATÍSTICO

No tocante da apropriação dos textos paradidáticos e literários pelas 
pesquisas, observamos que 52% dos trabalhos os abordam como objeto de 
pesquisa e 47% como instrumento didático, tendo apenas 1% dos artigos foco 
na produção de livros. Esses dados indicam uma apropriação equilibrada entre 
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a análise dos textos e o seu uso como recurso em sala de aula, o que demonstra 
a preocupação do campo em entender seus modos de ação.

No que se refere aos segmentos de ensino, destacam-se 10 indicativos 
de aplicação na Educação Infantil – EI, 32 no Ensino Fundamental I – EFI, 
43 no Ensino Fundamental II, 54 no Ensino Médio e 43 no Ensino Superior, 
sendo que 10 trabalhos não especificaram o segmento. Em relação aos demais 
segmentos de ensino e à prática em sala de aula, consideramos a produção no 
âmbito da EI e do EFI pouca expressiva.

Entre os gêneros textuais citados, observamos o destaque das histórias 
em quadrinhos-HQ (36), seguido de texto teatral (22), textos de divulgação 
científica (22), literatura infantil2 (22), romance (13), narrativas (9), textos 
jornalísticos (6) e cordel (6). Chama a atenção o interesse das pesquisas pelas 
HQs, que se apresenta superior aos textos de divulgação científica, que, por 
afinidade, se pressupõe seria maior nas áreas de Ciências. Esses dados apontam 
como pauta de pesquisa a compreensão dos modos de ação desse gênero em 
sala de aula e sua potencialidade para auxiliar o Ensino de Ciências.

Em relação à natureza dos temas, 64% dos artigos abordam conteúdos 
específicos do Ensino de Ciências, 31% temas trans/multi/interdisciplinar 
e 5% não especificaram. Esses resultados mostram um descompasso com 
tendências educacionais atuais que ressaltam a importância de perspectivas 
interdisciplinares e transversais de ensino e indicam uma possível 
ressignificação da função social de textos literários.

ANÁLISE TEMÁTICA

Como destacamos os dados obtidos a partir da análise sobre o potencial 
dos textos paradidáticos e literários para mediação do Ensino de Ciências 
foram reunidos em três categorias, a saber: (i) alfabetização/letramento 
científico; (ii) contextualização e (iii) educação científica para formação do 
cidadão crítico.

2 Cabe destacar que em relação a tipologia textual, não consideramos Literatura Infantil como 
gênero a parte. A criação da categoria se deu em função de artigos que mencionavam o termo 
Literatura Infantil generalizadamente sem especificações.
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(i) Alfabetização/Letramento científico

Os artigos analisados, em sua grande maioria, reafirmam o compromisso 
do Ensino de Ciências com uma formação crítica (BARROS; PIZARRO; 
LOPES JÚNIOR, 2013), em que compreendam os conhecimentos científicos 
em sua função social. Nesse sentido, é proposta a alfabetização científica 
(OZELAME; OZELAME; ROCHA FILHO, 2016) como forma de evitar 
a construção de conceitos distorcidos e possibilitar uma formação que seja 
capaz de debater e dialogar com as diferentes áreas do campo científico e 
tecnológico (AMARAL; KAUARK; COMARÚ, 2017).

Em grande parte dos artigos, o sentido de alfabetização científica assume 
o ideal de promover uma educação mais comprometida com a formação 
de todos os cidadãos, de ampliar a possibilidade de crianças entenderem e 
explicarem questões cotidianas de seu mundo natural (AMARAL; KAUARK; 
COMARÚ, 2017; PIZARRO; IACHEL; SANCHES, 2011). Entendemos 
que o sentido dado pelas pesquisas à alfabetização científica dialoga com a 
proposta de letramento científico que vai além do uso dos códigos e conceitos 
científicos. Os trabalhos analisados apontam que o ensino deve possibilitar 
reflexões e atitudes práticas no dia a dia das crianças, em casa, na escola.

Com foco nesse ideal, diversos gêneros, como filmes de ficção 
científica, livros de literatura infantil e fantoches, são sugeridos e utilizados 
para o trabalho com temáticas científicas. Esses seriam mecanismos que atuam 
como diferencial do modelo tradicional, despertando o interesse pela ciência 
e a prática de seus valores, suas regras e principalmente das suas diversas 
linguagens. No caso, os textos paradidáticos e literários teriam importância no 
trabalho com alfabetização/letramento científico, podendo situar o aluno dentro 
do universo do cientista, fazendo-o perceber o que está além da informação, 
interpretando a realidade e permitindo iniciar uma discussão sobre ciência, 
pois institui um ambiente de diálogo e de construção colaborativa e incentiva 
a atividade criadora e a construção do conhecimento científico.

O desenvolvimento da alfabetização/letramento científico nessa 
perspectiva teria grande proximidade dos horizontes sociais e políticos das 
QSC, especificamente, sobre as ideias de ativismo fundamentado em fatos 
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científicos. Entretanto, os trabalhos não deixam claro como e por meio de 
quais mecanismos específicos, os gêneros mobilizariam e articulariam esses 
elementos em sala de aula.

(ii) Contextualização

Outra potencialidade apontada pelos artigos analisados, refere-
se à contextualização de conteúdos e temas em sala de aula (BARROS; 
PIZARRO; JÚNIOR, 2013; BERK; BORIM; CAMPANINI; ROCHA, 2017). 
De acordo com os artigos esse processo permite aproximar os conhecimentos 
científicos da realidade dos alunos.

Nesse sentido, a literatura infantil é destacada como uma ferramenta 
poderosa, capaz de fazer inferências e conexões. Já as análises de Barros, 
Pizarro e Júnior (2013) apontam o uso de quadrinhos por professores como 
instrumento para introduzir novos conteúdos, de modo que questionamentos 
são suscitados sobre o tema trabalhado. Enquanto Berk, Borim, Campanini e 
Rocha (2017, p. 2), citando Souza e Rocha (2015), apontam que os textos de 
divulgação científica (DC) proporcionam a “contextualização dos conteúdos 
e a aproximação dos mesmos aos alunos”.

A contextualização é importante no trabalho com questões 
sociocientíficas, pois permite uma leitura complexa e crítica da realidade, em 
que são evidenciados os interesses, valores e visões de mundo em disputa. 
Entretanto, a contextualização tem sido debatida pela área (JALOTO; 
MARTINS, 2014; FERNANDES; MARQUES, 2015) devido seu caráter 
polissêmico e multidimensional, já que os elementos dispostos para elaboração 
do contexto podem incorporar aspectos históricos, culturais, cotidianos do 
aluno e das áreas disciplinares e sociais (KATO; KAWASAKI, 2011). A 
relação entre esses diferentes elementos, sobretudo, entre as dimensões geral e 
local, precisa ser moderada, de forma que não haja, por exemplo, “uma adesão 
excessiva na exploração do local sem relação com o todo” (FERNANDES; 
MARQUES, 2015, p. 4). Isso porque, na abordagem das QSC as questões não 
são entendidas em um vácuo, precisando ser compreendidas em relação com 
dimensões políticas, sociais, culturais e econômicas locais e globais.
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(iii) Educação científica para formação do cidadão crítico

Por fim, destacamos, como uma das potencialidades apontadas pelos 
artigos, a possibilidade da educação científica para formação do cidadão 
crítico. Muitos trabalhos destacam a necessidade dos alunos estarem 
“inseridos em práticas de ensino preocupadas […] com a formação de 
cidadãos que saibam se posicionar diante de questões sociocientíficas e de 
problematizações existentes em seu cotidiano” (BARROS; PIZARRO; LOPES 
JUNIOR, 2013, p. 3). Nesse sentido, é sugerida à área a adoção de abordagens 
de ensino como Educação Ambiental Crítica (TAVARES; ANJOS, 2018) 
e a discussão da Ciência, Tecnologia e Sociedade-CTS (VALLE; FLÔR; 
MENEZES, 2013) e as QSC (BARROS; PIZARRO; LOPES JUNIOR, 2013).

Os textos paradidáticos e literários contribuiriam sensibilizando 
e promovendo o diálogo e a participação. Por exemplo, Tavares e Anjos 
(2018, p. 1) colocam que a literatura infantil atuaria como “amplificador”, 
estimulando “a problematização sobre temáticas ambientais de forma crítica”. 
Já Valle, Flôr e Menezes, (2013, p. 6) destacam que “a encenação de peças 
teatrais tem sido comumente utilizada […] favorecendo espaços de debates e 
discussões em sala de aula, relativos ao tema ciência, tecnologia e sociedade”. O 
uso desses instrumentos sensibilizaria os estudantes a perceberem a realidade 
que os rodeia e realizar (auto)críticas à sociedade.

Essa tendência corrobora as atuais perspectivas de educação 
científica que buscam “procedimentos de ensino que favoreçam a atuação 
fundamentada, consciente, responsável, crítica e cidadã dos alunos desde 
o início da Educação Básica” (BARROS; PIZARRO; LOPES JUNIOR, 
2013, p. 7). Os trechos dos artigos destacam a importância do Ensino de 
Ciências como um instrumento de leitura da realidade, desenvolvimento de 
uma postura crítica, tendo a formação de cidadãos conscientes e atuantes 
na sociedade como “o principal foco de convergência das ações propostas” 
(VALLE; FLÔR; MENEZES, 2013, p. 6).

Todavia, esse horizonte, a formação crítica para cidadania, não é 
consensualmente definido pelo campo. No caso, Miranda e Vilanova (2016) 
destacam tensões nas atitudes atribuídas aos cidadãos idealizados, havendo 
dissensos na ideia de responsabilidade social e a tomada de decisão. Segundo 
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os autores, ao serem normatizados, os limites dessas competências constituem 
perspectivas de cidadania tanto emancipatória, como proposta de atuação mais 
moderadas, substantivadas apenas no conhecimento de direitos e deveres.

No caso, é necessário que os fundamentos filosóficos e políticos das 
propostas sejam explicitados, para que a cidadania, a crítica e a tomada de 
decisão não sejam esvaziadas a partir da responsabilização individual por 
questões amplas de natureza coletiva, socioeconômica e política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados estatísticos da investigação, consideramos como 
pouco expressiva a produção de pesquisas sobre textos paradidáticos e 
literários no âmbito da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, tendo 
em vista os demais segmentos de ensino. Isso pode limitar o conhecimento 
das potencialidades e modos de ação desses instrumentos na mediação do 
Ensino de Ciências nos anos iniciais de escolarização. Destacamos, também, a 
possibilidade de diversificação da linguagem nas aulas de ciências a partir da 
diversidade de gêneros apresentados pelas pesquisas, com quantidade notória 
as histórias em quadrinhos-HQ.

Além disso, são indicadas como contribuições dos textos paradidáticos 
e literários para a mediação do Ensino de Ciências a possibilidade 
de desenvolvimento da (i) alfabetização/letramento científico, a (ii) 
contextualização e a (ii) educação científica para formação do cidadão crítico. 
Essas seriam categorias importantes e alinhadas às premissas e objetivos das 
questões sociocientíficas, por permitirem uma leitura complexa e crítica da 
realidade, em que são evidenciados os interesses, valores e visões de mundo 
em disputa em torno de temas e situações científicas. Entretanto, apontamos 
o caráter polissêmico e multidimensional desses elementos, sendo necessário 
serem evidenciadas que tendências de alfabetização, contextualização e 
cidadania são valorizadas pelas propostas.
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RESUMO
O Ensino de Ciência busca, em conjunto com outras disciplinas, contribuir com a 
formação do sujeito. A utilização de recursos educacionais associado às metodologias 
e teorias de ensino são fundamentais para se encaminhar para o êxito do processo 
de ensino e aprendizagem. O presente ensaio, realizado através de uma revisão 
bibliográfica, tem como objetivo apresentar uma associação entre o Ensino de 
Ciências, a proposta educacional de Paulo Freire apresentada em Pedagogia do 
Oprimido e a utilização das histórias em quadrinhos visando a formação de educandos 
com consciência crítica e de responsabilidade social individual e coletiva. A análise, 
guiada pelo referencial teórico adotado, permitiu concluir que a utilização de histórias 
em quadrinhos pode ampliar as oportunidades de enriquecimento do processo de 
ensino e aprendizagem em ciências e contribuir com a formação social dos educandos.
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos; Pedagogia do Oprimido; Ensino de 
Ciências.

ABSTRACT
Science Teaching seeks, together with other disciplines, to contribute to the 
formation of the subject. The use of educational resources associated with teaching 
methodologies and theories are essential to the success of the teaching and learning 
process. The present essay, realized through bibliographic review, aims to present an 
association between Science Education, Paulo Freire's educational proposal presented 
in Pedagogy of the Oppressed and the use of comic books aiming at the formation of 
students with critical awareness and individual and collective social responsibility. 
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The analysis, guided by the theoretical framework adopted, allowed us to conclude 
that the use of comic books can expand the opportunities for enriching the teaching 
and learning process in science and contribute to the social formation of students.
Keywords: Comic Books; Pedagogy of the Oppressed; Science Teaching.

INTRODUÇÃO

Existem limitações de associação entre os conteúdos científicos, 
apresentados em sala de aula pelos currículos e programas de ensino, e a 
realidade e o universo de interesse dos educandos. Estas limitações podem 
contribuir com atitudes de passividade dos alunos com relação à aquisição do 
conhecimento científico (KRASILCHIK, 1987). As reflexões e caminhos para 
superar esta condição, muitas vezes presentes no Ensino de Ciências, podem 
ser construídos a partir da união estabelecida entre os recursos educacionais, 
metodologias e teorias relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem 
com o objetivo de oferecer a oportunidade de compreender os conteúdos 
educacionais, em especial aqueles relacionados aos currículo de ciências, 
como parte de um conjunto de conhecimentos que pode contribuir com a 
formação dos educandos e com o exercício pleno da sua cidadania.

As pesquisas em Ensino de Ciências apontam os esforços em alcançar 
os objetivos educacionais da área, por meio de recursos educacionais e 
metodologias que, associadas a tentativa de aumento de interesse dos 
educandos, também respondam às questões relacionadas à produção do 
conhecimento científico e sua relação com aspectos sociais, culturais e 
econômicos, assim como à dinâmica estabelecida entre ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; CACHAPUZ et 
al., 2005).

O livro “Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire propõe uma forma 
de relacionamento entre educadores e educandos centrada no diálogo que 
contribua para a formação do indivíduo. Espera-se através desta proposta 
educativa que os educandos se reconheçam como autores de sua própria história 
através da ação e reflexão. Por meio do diálogo horizontal, entre educador 
e educandos, cria-se condições para a transição entre uma visão ingênua a 
uma visão crítica da realidade com base na fundamentação lógica e troca de 
saberes entre todos os participantes do processo de ensino e aprendizagem 
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(FREIRE, 2011).
No artigo apresentamos uma abordagem sobre a utilização de histórias 

em quadrinhos como recurso educacional no Ensino de Ciências, baseado 
na proposta apresentada por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. Por 
meio desse estudo, realizado por revisão bibliográfica, foi observado os 
objetivos do Ensino de Ciências com relação à formação de cidadãos com 
espírito crítico e conscientes de suas responsabilidades no aperfeiçoamento 
individual e coletivo em uma sociedade democrática e plural que podem ser 
desenvolvidos por diversos caminhos, dentre eles a utilização de recursos 
midiáticos como as histórias em quadrinhos.

O ENSINO DE CIÊNCIAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
EXERCÍCIO DA CIDADANIA

A educação tem como um dos seus principais objetivos formar o 
indivíduo para a participação ativa na sociedade. Para o exercício da cidadania é 
preciso que tenham a capacidade de identificar um problema, ter entendimento 
do seu significado e, a partir disso, tomar decisões sobre o assunto de acordo 
com seus valores morais e éticos (KRASILCHIK, 1992).

O Ensino de Ciências apresenta demarcações consensualmente aceitas 
que norteiam os objetivos educacionais a serem alcançados pelos alunos 
durante sua formação básica. Estas demarcações se relacionam à Ciência, 
ao conhecimento científico, a sua produção e aos objetivos que estão em 
estreita relação com a compreensão da ciência como atividade humana; 
o entendimento do processo de construção, estruturação e validação do 
conhecimento científico; a identificação das dinâmicas estabelecidas entre 
conhecimento cientifico, sociedade, tecnologia e ambiente; a interpretação, 
expressão e representação de fenômenos naturais e artificiais; a elaboração 
de diagnósticos para questões do cotidiano, amparado pelo conhecimento 
científico; a compreensão do conceito de saúde e dos mecanismos para sua 
promoção; entre outros (BRASIL, 1997; KRASILCHIK; MARANDINO, 
2007; DELIZOICOV, 2008; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2011).

Os pensamentos de Paulo Freire sobre o papel da educação, do 
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educador e do educando, apresentados em Pedagogia do Oprimido, 
apresentam contribuições relevantes para o Ensino de Ciências ao destacar 
o desenvolvimento de uma postura crítica e participativa sobre a realidade. 
Através de uma pauta educacional inspirada de forma indissociável de 
aspectos sociais, políticos e culturais, a pedagogia de Paulo Freire oferece 
condições para a transformação do modo de vida, da visão de mundo e do 
modo de ensinar e aprender.

PEDAGOGIA DO OPRIMIDO E O DESENVOLVIMENTO DA 
AUTONOMIA

Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido (2011), apresenta uma 
maneira de relacionamento entre aqueles que participam do processo 
de ensino e aprendizagem que se caracteriza pela centralidade no diálogo. 
Esta forma de relacionamento tem por objetivo contribuir com a formação 
do sujeito, oferecendo condições para que se tornem autores de sua própria 
história a partir dos princípios da ação e da reflexão (FREIRE, 2011).

Por meio do diálogo estabelecido de forma horizontal entre os atores do 
processo ensino e aprendizagem, educador e educandos, espera-se a produção 
de condições para a transição de uma visão ingênua a uma visão crítica da 
realidade. Este percurso tem como base a fundamentação lógica e troca de 
saberes (FREIRE 2011).

Sendo assim, a educação libertadora desenvolvida pela ação dialógica, 
apresentada por Paulo Freire, representa um apelo ao reconhecimento e ao 
compartilhamento entre os saberes e os participantes da ação educativa, é um 
convite à promoção da união para se alcançar a liberdade que só poderá ser 
plenamente exercida por intermédio do reconhecimento da própria condição 
social e da ação colaborativa. Desta maneira, os envolvidos neste método 
são reconhecidos e se reconhecem como sujeitos e autores do seu próprio 
processo de construção histórica e colaboradores e coautores de outros.

O plano apresentado em Pedagogia do Oprimido pode ser descrito 
em três etapas: 1) investigação do universo temático: educadores buscam no 
universo vocabular e no contexto social dos alunos as palavras e os temas 
centrais que sejam capazes de refletir sua própria realidade; 2) tematização: 
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por meio da codificação e decodificação das palavras e temas identificados na 
investigação do universo temático, buscando-se a análise e o reconhecimento 
do significado social das situações cotidianas por parte dos estudantes, para 
a tomada de consciência sobre si mesmos e sobre a realidade onde vivem; e 
3) problematização: educadores e educandos buscam, de forma cooperativa, 
superar a visão ingênua da realidade e alcançar uma visão crítica que ofereça 
condições que garantam a possibilidade de intervenção e de transformação do 
contexto vivido (FREIRE, 2011).

Os recursos midiáticos estão presentes na proposta de Paulo Freire 
através da utilização de imagens que visam a representação da realidade 
dos educandos por meio de fotografias, slides, filmes, cartazes e textos de 
leitura, por exemplo. Por meio desses recursos espera-se tornar os educandos 
observadores da sua própria realidade e, assim, promover condições para 
o desenvolvimento de responsabilidade e senso crítico sobre o seu próprio 
cotidiano.

HISTÓRIA EM QUADRINHOS E SUAS POSSÍVEIS 
CONTRIBUIÇÕES COM O ENSINO

A utilização de recursos midiáticos é tema crescente na pesquisa em 
Ensino de Ciências onde é destacado seu grande potencial nos processos de 
ensino e aprendizagem por serem portadores de uma linguagem criativa e de 
fácil compreensão pelos discentes e a necessidade de sua progressiva inserção 
nas atividades em classe (VERGUEIRO, 2008; ORNELLAS; MELO, 2020). 
Dentre a diversidade de ferramentas e recursos educacionais que se enquadram 
no conjunto caracterizado como midiáticos destacamos filmes, músicas, 
animações, histórias em quadrinhos entre outros por suas características que 
ampliam sua capacidade de alcance de forma dinâmica (VERGUEIRO, 2008; 
CUNHA et al., 2019; ORNELLAS; MELO, 2020).

As histórias em quadrinhos podem ser caracterizadas como um tipo 
de texto narrativo que utiliza “imagens pictóricas e outras justapostas em 
sequência deliberada” (MCCLOUD, 2005), onde uma história é apresentada, 
envolvendo personagens em um determinado espaço e durante certo tempo. 
É um tipo de arte sequencial que representa um dos mais difundidos meios 
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de comunicação em massa (VERGUEIRO, 2008; CUNHA et al., 2019; 
ORNELLAS; MELO, 2020).

A interligação do texto com a imagem, existente nas histórias em 
quadrinhos, permite a compreensão de conceitos de uma forma que 
qualquer um dos códigos, isoladamente, poderia oferecer dificuldades ou 
limitações para se atingir os objetivos educacionais relacionados a sua 
utilização. Os quadrinhos auxiliam tanto no reforço em pontos específicos 
do conteúdo programático como propicia exemplos de aplicação dos 
conceitos teóricos apresentados em aula. Sendo assim, o seu uso permite a 
integração entre diferentes áreas do conhecimento e oferece possibilidades 
para o desenvolvimento de ações interdisciplinares que envolvam variadas 
habilidades interpretativas (visuais e verbais) (VERGUEIRO, 2008; 
PIZARRO, 2009; CUNHA et al., 2019; ORNELLAS; MELO, 2020).

O recurso educacional pode possibilitar aos estudantes uma maior 
compreensão dos temas abordados em aula; reduzir as dificuldades na leitura; 
enriquecer o vocabulário; estimular à imaginação; ser utilizados em diferentes 
níveis de escolarização; e são de fácil acesso e de baixo custo (VERGUEIRO, 
2008). Os recursos midiáticos podem contribuir com a construção do 
conhecimento, aumentar a motivação dos estudantes, aguçar a curiosidade 
e o seu senso crítico, possibilitando maior chance de reflexão e crítica da 
realidade (ROCHA; ANDRIOLA, 2013; CUNHA et al., 2019; ORNELLAS; 
MELO, 2020).

Todavia, a seleção dos quadrinhos pelo docente deve levar em conta 
os objetivos, a temática, a linguagem e o nível de escolarização dos 
estudantes. De uma maneira geral, o importante desta seleção é considerar 
as características dos diversos ciclos escolares (VERGUEIRO, 2008). Ao 
usarmos os quadrinhos, a familiaridade e a identificação dos personagens 
exercem função de motivadores de linguagem, agregando informações e 
conhecimento aos seus leitores. E sendo uma leitura atrativa, oferece aos 
educadores a possibilidade de utilizá-las como um recurso pedagógico 
eficiente no processo de aprendizagem no Ensino de Ciências, dando a 
oportunidade de interpretar as ações e o mundo que observam e interagem no 
cotidiano (VERGUEIRO, 2008).

As histórias em quadrinhos podem ser consideradas um excelente 
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recurso didático a ser utilizado em sala de aula, mas que não podem ser 
vistos como único recurso e garantia de sucesso de forma isolada. É preciso 
compreender que o sucesso em sua utilização está diretamente relacionado 
a metodologias e teorias de ensino que de forma integrada a outros recursos 
podem orientar o processo para o alcance dos objetivos que, de maneira geral, 
visam a aprendizagem e o desenvolvimento do senso crítico dos estudantes. 
a compreensão dos temas relacionados ao domínio científico, suas relações 
sociais, econômicas e culturais e seu preparo para a análises das questões 
contemporâneas e seu posicionamento frente a elas.

PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e visa observar as relações 
estabelecidas entre o livro “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 2011), a 
utilização de histórias em quadrinhos no ensino e suas possíveis contribuições 
para o Ensino de Ciências. É um estudo com natureza exploratória e se propõe 
a correlacionar referências teóricos relevantes ao tema.

Este trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica que diz 
respeito ao estudo e à análise das produções científicas de acordo com o 
tema (OLIVEIRA, 2007). Os referencias teóricos adotados para a revisão 
bibliográfica em comparação como o objetivo da pesquisa foram Krasilchik 
e Marandino (2007), Delizoicov (2008), Vergueiro (2008) e Freire (2011). Se 
relaciona à exploração do assunto que, além de questões já conhecidas, propõe 
a reunião de informações sobre a temática da pesquisa. Não tem por objetivo 
a repetição da produção sobre o tema, mas a elaboração de novos enfoques 
ou abordagens que contribuam para discussões sobre o assunto (MARCONI; 
LAKATOS 2003).

RESULTADO E DISCUSSÕES

A proposta apresentada por Paulo Freire em “Pedagogia do Oprimido” 
apresenta três etapas que se correlacionam e são interdependentes, são elas: 
investigação do universo temático, tematização e problematização. O estudo 
é iniciado por um método investigativo baseado nos conhecimentos dos 
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educandos. Através do discurso e das narrativas é extraído elementos que 
caracterizariam o seu cotidiano e que apresentem a capacidade de refletir a 
essência das condições sociais, questões, dilemas e conflitos vividos pelos 
estudantes (DELIZOICOV, 2008; FREIRE, 2011).

A investigação do universo temático tem como objetivo a busca das 
palavras e temas que, presentes no universo vocabular dos educandos, são 
capazes de descrever as condições sociais experimentadas por eles. Nesta 
condição, as palavras (palavras geradoras) se constituem como a menor 
unidade de investigação e sua identificação tem como principal função 
caracterizar, por meio da expressão verbal, a realidade social dos educandos 
(DELIZOICOV, 2008; FREIRE, 2011). Esta etapa será de fundamental 
importância para a seleção das histórias em quadrinhos que representem a 
dinâmica social e os objetivos educacionais relacionados ao tema. Com o uso 
desse recurso, que pode atender uma diversidade de níveis de escolarização, 
pode-se estimular o desenvolvimento da expressão oral e escrita (ROCHA; 
ANDRIOLA, 2013; CUNHA et al, 2019; ORNELLAS; MELO, 2020), que 
são fundamentais para o exercício do diálogo horizontal e igualitário entre os 
participantes do processo de ensino e aprendizagem.

A interação entre a proposta apresentada pela Pedagogia do Oprimido, 
Ensino de Ciências e o uso de histórias em quadrinhos pode oferecer 
inúmeras oportunidades de reflexões entre educadores e educandos que 
podem reconhecer aspectos de si mesmos e de seu próprio cotidiano nas 
representações dessas histórias (CUNHA et al, 2019; ORNELLAS; MELO, 
2020). A percepção, interpretação e compreensão da realidade dos estudantes 
podem oferecer grandes contribuições à atividade docente por meio da 
ampliação do conhecimento sobre os mesmos e oferecer aos envolvidos os 
instrumentos para refletir sobre si mesmos, seu entorno e sobre possibilidade 
de buscar melhorias sociais apoiadas pelos conhecimentos científicos 
(KRASILCHIK; MARANDINO, 2007; DELIZOICOV, 2008; DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).

Dentre a diversidade de recursos midiáticos que podem ser utilizados 
em sala de aula, as histórias em quadrinhos podem apresentar a realidade em 
diferentes aspectos, permitindo a apropriação do conhecimento científico 
e conseguindo incluir o desenvolvimento da capacidade analítica, da 
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interpretação e da reflexão dos educandos sobre assuntos, incluindo aqueles 
relacionados aos conteúdos científicos. Possibilitam a materialização, no 
ambiente escolar, das constantes transformações sociais e podem contribuir 
com o desenvolvimento da imaginação, criatividade e argumentação para 
a solução de questões que estão diretamente relacionadas ao seu cotidiano 
(CALAZANS, 2005; VERGUEIRO, 2008; CUNHA et al, 2019; ORNELLAS; 
MELO, 2020).

CONCLUSÃO

A utilização de histórias em quadrinhos no Ensino de iências, apoiada 
na proposta apresentada em “Pedagogia do Oprimido”, pode oferecer 
oportunidades de enriquecimento no processo de ensino e aprendizagem em 
ciências através do diálogo e da cooperação entre educador e educandos.

O reconhecimento de sua condição social e a tomada de consciência 
de sua responsabilidade individual e coletiva é o que se espera da formação 
para o exercício da cidadania e são aspectos compartilhados entre a proposta 
apresentada por Paulo Freire em “Pedagogia do Oprimido” e o Ensino de 
Ciências. A utilização de histórias em quadrinhos pode contribuir para se 
alcançar estes objetivos por serem capazes de representar a realidade onde 
os educandos estão inseridos, tornando-os atores e espectadores de uma 
sociedade em constante e dinâmica transformação.

As iniciativas relacionadas à participação social no acesso, divulgação 
e popularização de assuntos relacionados e a ciência, tecnologia, sociedade e 
ambiente estão em estreita relação com as iniciativas que visam a melhoria da 
qualidade do ensino de forma geral e do Ensino de Ciências, em particular. 
Dessa forma, agregar recursos educacionais com as histórias em quadrinhos, 
apoiados em referenciais metodológicos e teóricos, pode ser um caminho que 
conduza ao que se espera do ensino.
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Leitura e produção de textos no Ensino de 
Ciências

Reading and production of texts in Science Teaching

Françoaria Corrêa dos Santos1 e Eline Deccache-Maia2

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar as formas de leitura e escrita no Ensino de 
Ciências, tendo como base os conceitos da Análise de Discurso de linha francesa, 
mais especificamente os estudos sobre a linguagem desenvolvidos por Eni Orlandi, 
levando em consideração a noção de autoria e a contribuição para a alfabetização 
científica. A atividade foi desenvolvida com os alunos de uma escola pública, a 
partir da discussão da história do livro "O homem que espalhou o deserto" do autor 
Ignácio de Loyola Brandão que traz algumas reflexões sobre o meio ambiente e o 
desmatamento causado por um homem desde menino. A partir da leitura desse livro 
levantamos questões e discussões sobre a educação ambiental e a vida em sociedade. 
Foi utilizado o conceito de repetição estabelecido por Orlandi na análise, concluindo 
que os alunos utilizaram a repetição formal e a repetição histórica em suas respostas.
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Análise do Discurso; Ensino de Ciências.

ABSTRACT
This work analyzes the forms of reading and writing in science teaching, based on 
the concepts of French Discourse Analysis, more specifically the studies on language 
developed by Eni Orlandi, considering the notion of authorship and the contribution 
to scientific literacy. The activity was developed with public school students, starting 
from the discussion of the story of the book "The man who spread the desert" by the 
author Ignácio de Loyola Brandão, which brings some reflections on the environment 
and the deforestation caused by a man since he was a kid. After reading this book, we 
raised questions and discussions about environmental education and life in society. 
The concept of repetition established by Orlandi was used in the analysis, concluding 
that students used formal repetition and historical repetition on their answers.
Keywords: Reading; Writing; Discourse Analysis; Science Teaching.

INTRODUÇÃO

Pretendemos, neste trabalho, pensar a leitura e a escrita nas aulas de 

1 IFRJ/PROPEC/ Mestranda de Ensino de Ciências, correa.franoria@gmail.com 
2 IFRJ/PROPEC/Docente e Pesquisadora do IFRJ/ eline.maia@ifrj.edu.br 
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ciências como temas que não devem ser vistos de forma separada, levando 
em consideração que é por meio da leitura que são fornecidos fundamentos 
para a escrita e desta forma, o leitor realiza um trabalho ativo de construção 
dos sentidos de seu texto. Utilizaremos como pressuposto teórico a Análise 
de Discurso de linha francesa, que possui como sua principal representante 
no Brasil a pesquisadora Eni Orlandi. Segundo Orlandi a linguagem se 
caracteriza como transformadora, como uma interação, uma vez que está 
presente na relação necessária entre homem e realidade natural e social 
(ORLANDI, 1983).

Para que a leitura e a escrita sejam consideradas como um objeto de 
aprendizagem, se torna necessário que faça sentido para o aluno e que este 
seja o autor de seus textos construindo os sentidos do texto que está lendo.

Cabe ao professor, por sua vez, proporcionar leituras que desenvolvam 
o pensamento crítico do aluno, lembrando que os sentidos podem ser vários, 
múltiplos, considerando que as palavras não possuem os sentidos atrelados 
a elas, mas que o leitor constrói sentidos nas palavras, portanto, um mesmo 
texto oferece diferentes leituras (ORLANDI, 2012).

Ainda segundo Orlandi (2012), há elementos que podem determinar 
que um texto tenha a sua leitura previsível, o primeiro apontado por ela é que 
os sentidos têm sua história, quer dizer que há sedimentação de sentidos, de 
acordo com as condições de produção da linguagem; o segundo seria de que 
um texto tem relação com outros textos, o que caracteriza a intertextualidade. 
Dessa forma, percebemos que os textos variam o sentido de acordo com o 
contexto ao qual são utilizados. Ao afirmar que um texto possui relação com 
outros textos, aponta-se para um conjunto de relações que mostram como o 
texto deve ser lido.

Cremos que na escola, o professor, muitas vezes, retoma durante o seu 
trabalho, uma leitura considerada como ideal e que tem como modelo a de 
algum crítico, autor de algum livro didático, isso limita os diversos sentidos 
que determinado texto poderia representar para o aluno naquele momento. 
Precisamos lembrar que leituras já feitas contribuem para a compreensão de 
um texto de um determinado leitor, essas leituras feitas ao longo da vida de 
um leitor constituem o que Orlandi (2012) chama de histórias de leituras no 
plural.
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Nós, professores de ciências, precisamos lembrar que a leitura prevista 
de algum texto deve entrar apenas como parte integrante da leitura desse e não 
como constituinte determinante, lembrando que o aluno também traz as suas 
histórias de leituras e de sua vivência, devendo ser considerada. Um mesmo 
texto pode proporcionar sentidos diferentes para outros leitores, inclusive 
para o leitor, se esse texto for lido em épocas distintas ao longo de sua vida 
(ORLANDI, 2012).

Cabe dizer que é de grande relevância ao desenvolvermos o Ensino de 
Ciências, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, a realização 
de atividades em que o aluno possa expor seus pensamentos, interagir com 
a sua realidade, considerando que a criança tem, no início de sua infância, 
interesse e motivação para aprender. Existe a necessidade de olharmos o 
Ensino de Ciências como uma oportunidade que o aluno tem para se apropriar 
dos temas científicos acerca do mundo que está ao seu redor e de refletir e 
tornar-se um cidadão crítico capaz de tomar suas decisões em sociedade 
(SASSERON, 2015).

Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar 
uma proposta de atividade do Ensino de Ciências, priorizando a educação 
ambiental, para uma turma do terceiro ano do primeiro segmento do Ensino 
Fundamental em uma escola pertencente ao terceiro distrito do município de 
Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. O espaço físico é um Ciep que 
foi municipalizado e hoje comporta 28 turmas que vão da educação infantil 
ao nono ano do Ensino Fundamental.

A turma escolhida tem como perfil alunos da comunidade de Parque 
Paulista pertencente ao distrito de Imbariê, temos um total de 23 alunos com 
idades variando entre 8 e 9 anos, sendo 18 leitores e 5 ainda em processo de 
aprendizagem da leitura e escrita. Os alunos têm como a única distração e 
momento lúdico o encontro na escola, por isto esta se torna de fundamental 
importância para eles.

Durante as aulas de ciências percebemos a necessidade de unir a teoria 
com a prática tornando o processo de aprendizagem mais significativo e 
questionador para a compreensão da turma. Entendemos como aprendizagem 
significativa a caracterizada por Moreira (2010, p. 2): "É importante 
reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre 
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conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-
literal e não-arbitrária". As respostas dadas pelos alunos foram pensadas pela 
teoria da análise do discurso e também sobre a contribuição da alfabetização 
científica entendida como "um processo e, por isso, como contínua." 
(SASSERON, 2015, p. 56) considerando que esta também tem o objetivo de 
formar sujeitos que se apropriem do conhecimento e possam refletir sobre ele.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pensamos no trabalho com a leitura na área do Ensino de Ciências 
porque percebemos que essa é uma prática ainda pouco trabalhada nos anos 
iniciais de escolaridade, pois os professores privilegiam as disciplinas que lhes 
são mais cobradas pela própria escola enquanto instituição e também pelas 
avaliações vindas de políticas públicas, onde se cobra muito mais o conteúdo 
de língua portuguesa e matemática, ficando os conteúdos de ciências deixados 
de lado, somando-se a isso consideramos que, muitas vezes, os professores 
dos anos iniciais também não se sentem preparados para ministrarem o 
conhecimento científico (LORENZETTI, 2012).

Os estudos de Orlandi (2012, p. 9), nos apontam que "É na formulação 
que a linguagem ganha vida, que a memória se atualiza, e os sentidos se 
decidem, que o sujeito se mostra (e se esconde)." Vemos aí a necessidade de 
instigar nos alunos a produção textual sobre os temas já conhecidos por eles, 
temas estes que se perpetuam no seu cotidiano, mas que, muitas vezes, não são 
discutidos pelo grupo. A escrita é, via de regra, uma atividade difícil até para 
os adultos e que envolve prática, ordenação de pensamentos e uso dos códigos 
da linguagem, por isso essa prática precisa ser incentivada desde os primeiros 
anos de vida escolar dos alunos.

Ainda em uma perspectiva sobre a importância da escrita crítica, da 
possibilidade de deixar o aluno se expressar e tornar-se também sujeito de 
sua aprendizagem, o pensamento de Vygotsky (1993) é adequado. Para este 
autor, os motivos variáveis dos interlocutores determinam a todo instante o 
curso da fala oral, porém os motivos para escrever são mais abstratos, mais 
intelectualizados, pois somos obrigados a criar a situação, ou a representá-la 
para nós mesmos, exigindo um distanciamento da situação real.
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Nessa perspectiva, a leitura e escrita devem ser algo que a criança 
necessite, e essa necessidade precisa ter relevância em sua vida diária, precisa 
sentir prazer ao escrever e saber que esta linguagem é uma forma de também 
se comunicar com o mundo que a cerca, de dizer o que pensa e não ser vista 
como um treinamento imposto a cada dia pela escola, exigência que pode 
tornar a escrita como algo entediante ou só mais uma tarefa que o professor 
exige na sua disciplina.

A escola ainda é um espaço onde se desenvolve da melhor forma a 
linguagem escrita, pois a oral já é muito estimulada em todos os ambientes 
familiares desde o nascimento da criança. O aluno precisa compreender 
que essa forma de linguagem nas aulas de ciências é muito importante para 
expressar a sua percepção crítica da forma de ver e se encontrar no mundo que 
o cerca, ou seja, precisamos ter essa atitude: "O que se deve fazer é ensinar às 
crianças a linguagem escrita, e não apenas a escrita das letras" (VYGOTSKY, 
1993, p. 85).

Numa sociedade que prima pela leitura e escrita, precisamos lembrar 
que esta não é só necessária à vida escolar, mas também é usada em todos 
os momentos marcantes no decorrer da vida dos indivíduos em sociedade. 
Do mesmo modo, a ciência faz parte do dia a dia da sociedade e por isso a 
importância do Ensino de Ciências nos anos iniciais e a sua contextualização 
com o cotidiano e articulação com as disciplinas do currículo para que os 
alunos possam ser alfabetizados cientificamente e levem seus conhecimentos 
para a vida. Alfabetizar cientificamente é tornar o sujeito alguém que tenha 
construído uma formação constante, capaz de despertar sua consciência para 
analisar questões e situações em que envolvam as ciências e daí possa se 
posicionar e tomar suas próprias decisões e atitudes (SASSERON, 2015).

METODOLOGIA

A atividade aqui apresentada foi realizada com crianças do terceiro ano 
do ensino fundamental I, a maioria com idade entre 8 e 9 anos. Realizamos a 
leitura do livro "O homem que espalhou o deserto" do autor Ignácio de Loyola 
Brandão (2018). O livro possui uma história fictícia, trazendo uma discussão 
sobre o meio ambiente e como devemos preservá-lo.
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É contada a história de um menino que, quando criança, gostava de 
cortar as folhas das árvores de seu quintal. Sua mãe, como uma forma de 
mantê-lo por perto, incentivava essa prática para evitar o desejo do menino 
de brincar na rua, pensando que desse modo o protegia dos perigos... Á 
medida que o menino crescia, crescia nele a vontade de ter tesouras maiores. 
O menino começou a perceber que após cortar as folhas de todas as árvores 
do seu quintal e arredores, elas cresciam novamente após algum tempo. Então 
ele, já na fase adulta, comprou um machado e assim pôde cortar as árvores 
quase na raiz evitando que as folhas voltassem a crescer. Notou que as pessoas 
gostavam que ele cortasse as árvores, vistas como um incômodo que sujava 
suas casas e ruas e começaram a contratá-lo para esse serviço.

Já na vida adulta, tornou-se um grande empresário no corte de árvores 
e teve muitos funcionários em sua empresa. Após o país ficar sem árvores 
o governo trouxe de outro país pessoas especializadas para o replantio de 
mudas de árvores com o propósito de se fazer o reflorestamento do lugar. 
Bem maduro, o homem, que quando menino, gostava de cortar as folhas das 
árvores, se torna pai de um bebê e dá de presente para o seu filho uma tesoura.

Após a leitura do texto foram discutidas as seguintes questões:
1) O que você acha da atitude do menino?
2) Como foi a atitude da mãe do menino?
3) Por que as pessoas incentivaram o menino a continuar 
cortando as árvores?
4) O que você achou da atitude do homem de ter dado uma 
tesoura de presente para seu filho?
5) Quem nos dias de hoje espalha o deserto?

As repostas dos alunos foram analisadas de acordo com Orlandi (1996), 
considerando que a função autor é criada no dizer que se repete, dentro dessa 
repetição instaura-se uma particularidade que faz sentido para o sujeito 
constituindo-o como autor. Estas considerações levaram a pesquisadora a 
estabelecer três modos: a primeira seria a repetição empírica ou mnemônica, 
quando o aluno apenas repete o texto, sem reflexão; a segunda seria a repetição 
formal, quando o aluno repete utilizando outras palavras, mas sem acrescentar 
nenhum elemento novo ao seu texto; a terceira seria a repetição histórica, é a 
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que produz deslocamentos, acréscimos de sentidos, sendo esta última a que a 
escola precisa alcançar repetições (ORLANDI, 2015).

RESPOSTAS DOS ALUNOS

A respeito das questões, os alunos responderam conforme a tabela a 
seguir:

Tabela 1 - Respostas dos Alunos

O QUE PODEMOS DEDUZIR...

Nos textos produzidos pelos alunos tivemos o objetivo de compreender 
as formas de leitura estabelecidas através do conceito de repetição, que para 
Orlandi (2012) é própria do sujeito quando,” em vez de se fazer um lugar 
para fazer sentido, ele é pego pelos lugares (dizeres) já estabelecidos, num 
imaginário em que sua memória não reverbera.” (ORLANDI, 2012, p. 54). 
Como vimos, as questões dão margem para o aluno interagir considerando seu 
pensamento ideológico enquanto sujeito.

Percebemos nas respostas dos alunos em relação à primeira pergunta 
que eles sugerem a brincadeira para substituir o corte das folhas, um 

Questões Respostas dos alunos Análise
A atitude do menino. Muito ruim, a mãe 

permitiu que ele fizesse 
isso; devia ir brincar. 

O aluno já faz um julgamento sobre a atitude do 
menino e de sua mãe. 

Procedimento da mãe. A mãe não brigou com ele, 
a mãe deixava ele cortar as 
folhas e não falava que as 
folhas são importantes. 

Reflete sobre a importância das folhas das árvores, 
frente à falta de conscientização da mãe. 

Por que se quer cortar 
as árvores? 

Pra fazer prédios; porque 
dá dinheiro. 

Inferência de conhecimento sobre o lucro que o 
desmatamento pode dar, mostra que dessa atitude 
surgirá uma cidade com prédios. O aluno demonstra 
um conhecimento histórico. 

O que levou o homem 
a presentear seu filho 
com uma tesoura? 

Pro filho cortar árvores 
também, quando crescer; 
pro filho imitar ele... 

Também mostra uma reflexão histórica, já que 
acrescenta que o bebê imitará o pai. 

Nos dias atuais, quem 
espalha o deserto? 

As pessoas que querem 
construir casas e ruas e 
fazer uma grande cidade; 
os homens que não dão 
valor ao meio ambiente. 

Mostra uma ampliação da história contada, 
acrescentando que todos que não respeitam o 
ambiente podem se tornar homens que espalham o 
deserto. 
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acréscimo de sentido mostrando a repetição histórica, já que eles têm o 
conhecimento prévio de que na infância é comum brincar, mas que tesoura 
não é brinquedo, pois pode se tornar um objeto perigoso para as crianças. Em 
relação à segunda pergunta sobre a atitude da mãe, eles utilizaram a repetição 
formal, pois na história fica claro que a mãe preferia que o menino ficasse por 
perto, então as respostas foram produzidas com outras palavras o que o livro 
deixa transparecer. Já sobre as três perguntas finais os alunos inferiram seus 
conhecimentos históricos vivenciados e também as discussões em aula sobre 
os interesses econômicos em se devastar a natureza e se construir cidades, 
podemos dizer que utilizaram a repetição histórica que inscreve o dizer no que 
podemos interpretar (ORLANDI, 2006).

As respostas surgiram das discussões feitas após a leitura do livro. Em 
um primeiro momento, sobre a importância das árvores em nossas vidas tais 
como: redução da poluição, manutenção da umidade do ar, fornecimento de 
frutas, flores, sementes e também a promoção de um solo saudável. Logo após 
os alunos escreveram o que deduziram da nossa aula. Tivemos um momento 
estimável de dois tempos de cinqüenta minutos de aula. As respostas foram 
escritas pelos alunos e transcritas para o quadro acima. Para tanto, optamos 
por fazer as devidas adaptações ortográficas, uma vez que não era relevante 
para a pesquisa manter imperfeições de grafia, pois o importante era a análise 
do conteúdo, ou seja, as ideias das crianças. Importante lembrar que são 
crianças entre 8 e 9 anos do terceiro ano do fundamental I, que ainda estão se 
apropriando da escrita como forma de comunicação.

CONCLUINDO

Na perspectiva de autoria e da alfabetização científica o conhecimento 
se dá quando o aluno consegue articular os conteúdos científicos aprendidos 
em aula para contextos sociais mais amplos ao longo de toda a sua vida. 
Temos como pressuposto que os alunos, ao produzirem determinados gêneros 
textuais, estão mais propícios a se constituírem como autores no contexto do 
Ensino de Ciências, e desta forma, abertos a desenvolverem uma criticidade e 
autonomia em suas produções (SASSERON, 2015).

Identificamos, nos resultados apresentados, a mobilização de diversos 
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conhecimentos que foram discutidos em aula tais como: a educação dada pelos 
pais sobre o meio ambiente; a ganância pelo dinheiro sem preocupação com 
a natureza; o descaso do governo em relação ao desmatamento; a discussão 
sobre construções de grandes prédios sem preocupação com a depredação do 
meio ambiente.

Entendemos que o nosso trabalho pode contribuir para a promoção 
de uma educação pensada para o desenvolvimento do indivíduo como autor 
de seus textos, almejando que os alunos sejam capazes de se apropriarem 
do conhecimento científico em contextos para fora dos muros da escola, 
principalmente na vida.
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Oficina de produção textual enquanto 
instrumento de avaliação no Ensino de Ciências – 

uma possibilidade
Textual production workshop as an evaluation instrument in 

Science Teaching - a possibility

Elienae Genésia Corrêa Pereira1 e Taís Conceição dos Santos2

RESUMO
Este estudo configura-se em um recorte de uma pesquisa envolvendo alunos da 
Educação Básica de escolas públicas quanto ao uso de técnicas de produção textual 
como recurso didático no Ensino de Ciências utilizando-se de uma Oficina de 
Produção Textual (OPT) e dentro da perspectiva de uma sequência didática. O mesmo 
foi realizado com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental e discute esta abordagem 
como instrumento de avaliação em Ciências em um contexto interdisciplinar e uma 
perspectiva crítica e de contextualização. A OPT favoreceu a reflexão, a interação 
entre os sujeitos, estimulou os mecanismos de argumentação e cooperação, expondo 
de forma mais ampla e contextualizada os conhecimentos dos alunos, mostrando-se 
como uma estratégia válida ao que se propôs.
Palavras-chave: Ensino de ciências; Recurso didático; Produção textual.

ABSTRACT
This study is a part of a research involving students of Basic Education in public schools 
regarding the use of textual production techniques as a didactic resource in Science 
teaching using a Textual Production Workshop (TPW) and within the perspective of 
a didactic sequence. The same was done with students of the 7th year of elementary 
school and discusses this approach as an instrument of evaluation in Science class 
in an interdisciplinary context and a critical perspective and contextualization. The 
TPW favored reflection, interaction between subjects, stimulated mechanisms for 
argumentation and cooperation, exposing students' knowledge in a broader and more 
contextualized way, showing itself as a valid strategy to what was proposed.
Keywords: Science teaching; Didactic resource; Textual production.

INTRODUÇÃO

Atualmente, influenciada pelos avanços tecnológicos e pela 
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2 CEFET-RJ, taisquim@hotmail.com 



Parte V: Linguagens e Ensino de Ciências 

479

globalização, a escola exige uma nova postura dos docentes quanto as 
suas estratégias didáticas e seus procedimentos. Contudo, o paradigma 
positivista, que prioriza o acúmulo de saberes, distante e descontextualizado 
da realidade dos alunos, ainda é muito presente na escola, o que favorece o 
distanciamento de seu principal objetivo: formar um cidadão pleno, atuante 
e com sua individualidade respeitada (PEREIRA; SANTOS, 2013). Ao 
contrário, a escola deve estar sintonizada à vida, às percepções dos alunos, 
onde o professor deve propiciar a descoberta e a elaboração de saberes por 
meio da participação ativa de seus alunos, como um mediador (PIAGET, 
1977). Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam 
que o Ensino de Ciências deve desenvolver competências que permitam o 
aluno compreender o mundo e atuar como cidadão participativo; identificar 
as relações entre o saber científico e condições de vida; saber combinar e 
comparar experimentações, observações, leituras e discussões; valorizar o 
trabalho em grupo; agir cooperativa e criticamente na construção coletiva do 
saber (BRASIL, 1998).

A construção de um texto permite aos alunos reelaborar conceitos e 
reestruturar seus conhecimentos prévios associando-os aos conteúdos 
escolares, fazendo com que eles aprendam mais facilmente mediante 
uma informação proveniente de sua base de conhecimentos (FOULIN; 
MOUCHON, 2000). Além disto, ao adotar estratégias de ensino e avaliação 
da aprendizagem que provocam o conflito entre as concepções prévias e 
situações vivenciadas pelos alunos com os saberes escolares, é viabilizado uma 
troca de saberes e a oportunidade de pensarem com e sobre tais informações 
e seus significados, estimulando a intencionalidade para aprender (PEREIRA; 
FONTOURA, 2011).

Cabe, destacar que o enfoque interdisciplinar é preponderante na 
formação geral e contextualizada do aluno. Segundo Fazenda (2011, p. 34), 
a interdisciplinaridade consiste basicamente em um trabalho em comum 
visando à interação das disciplinas científicas, seus conceitos, diretrizes, 
procedimentos, metodologias e a organização de seu ensino, ou seja, a 
interação vai além da interação e cooperação entre disciplinas, mas todos os 
aspectos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Assim, devemos 
buscar técnicas, recursos e metodologias nas diversas áreas do saber que 
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permitam integrá-las num processo contínuo de cooperação no mecanismo 
de ensino e aprendizagem. Sob esta ótica, os PCN destacam a necessidade 
de reformulação do projeto pedagógico das escolas como forma de superar a 
fragmentação do conhecimento em busca da interdisciplinaridade (BRASIL, 
2006).

Para o desenvolvimento de alunos alfabetizados cientificamente, 
capazes de ler o mundo e críticos, faz-se necessário um ensino voltado para a 
sua realidade e que permita que eles (re)construam seu próprio conhecimento. 
Neste cenário, é preciso que o docente repense suas estratégias de avaliação, 
de modo a torná-las mais dinâmicas e abrangentes, propiciando aos discentes 
um meio mais subjetivo e interativo de expressarem os saberes que adquiriram. 
Com este objetivo, temos investigado o uso de técnicas de construção de 
textos, estruturadas em uma sequência didática (SD) por meio de Oficinas de 
Produção Textual (OPT), como recurso didático no Ensino de Ciências, nos 
diversos níveis de ensino. Assim, este estudo, um recorte dessa pesquisa mais 
ampla, visa discutir o uso da OPT como recurso de avaliação na disciplina de 
Ciências com alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental, dentro da concepção 
de interdisciplinaridade e de ludicidade.

Cabe aqui destacar que Dolz e Schneuwly (2004) definem SD como 
um conjunto de atividades pedagógicas interligadas, planejadas para ensinar 
um conteúdo etapa por etapa, apresentando um número limitado e preciso de 
objetivos, sendo organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero 
textual oral ou escrito.

METODOLOGIA

O estudo apresentado neste trabalho foi realizado com uma turma do 7º 
ano do Ensino Fundamental (35 alunos entre 10-11 anos) da Rede Municipal 
do Rio de Janeiro, em novembro de 2018. Quanto ao critério de seleção 
dos sujeitos, destacou-se o fato da turma escolhida apresentar dificuldades 
em desenvolver produções textuais e ter apresentado um baixo índice de 
aproveitamento na disciplina de Ciências.

A SD abordou o tema Seres Vivos e desenvolveu-se em cinco momentos 
distintos (em dois dias) durante as aulas de Ciências e Português, tendo como 
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base a estrutura da SD descrita a seguir: apresentação da situação, produção 
inicial, módulos 1, 2, 3 e 4 e produção final, donde foram analisadas tanto 
a postura dos participantes quanto os dados produzidos durante a Produção 
inicial (frases), o Módulo 3 e a Produção final (texto).

• Apresentação da Situação – Nesta etapa, as pesquisadoras 
apresentaram o problema de comunicação (características, classificação 
e origem dos seres vivos) a ser resolvido e trabalharam com os alunos 
as características de uma produção textual.
• Produção Inicial – Usando um banco de palavras (Quadro1), os 
alunos construíram livre e individualmente dez frases relacionadas ao 
conteúdo a ser avaliado.

Quadro 1 - Banco de palavras usado para a elaboração das frases pelos alunos

• Módulo 1 – Os discentes organizaram suas frases de acordo com os 
temas abordados e as colocaram em uma ordem lógica.
• Módulo 2 – Leitura das frases com breve discussão dos temas 
apresentados. Os alunos justificaram/explicaram suas frases/
concepções.
• Módulo 3 – Em casa, cada aluno estruturou suas frases e compôs um 
pequeno texto.
• Módulo 4 – Na aula seguinte, organizados em grupos, cada aluno 
leu seu ‘pré-texto’, seguindo-se de uma discussão e possibilitando a 
reestruturação dos textos.
• Produção Final – Os alunos redigiram seu ‘texto final’ e o leram para 
a turma. Nesse momento, as pesquisadoras puderam discutir alguns 
assuntos específicos valendo-se de material construído pelos próprios 
alunos.
Para a avaliação da pesquisa, optou-se pela análise dos dados 

documentais obtidos mediante a atividade desenvolvida através da técnica 
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de tematização (FONTOURA, 2011), pelo uso da observação participante 
(MINAYO et al., 2002), além de entrevistas com os sujeitos e com as 
professoras de Ciências e de Língua Portuguesa da turma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em nossa proposta de OPT, os alunos elaboram seus textos de forma 
gradativa e tendo a oportunidade de discutir suas propostas e a estrutura do texto 
com seus colegas, buscando uma produção colaborativa, apesar de o produto 
final ser individual. Neste sentido, fazendo uso das palavras apresentadas no 
quadro, eles elaboraram primeiramente frases relacionadas ao assunto a ser 
avaliado, posteriormente organizando-as por temas e propondo uma sequência 
lógica com o propósito de gerar uma base para o texto. Segundo as docentes 
de Ciências e de Língua Portuguesa da turma, essas etapas foram muito 
importantes para a qualidade dos textos finais, pois a maioria dos discentes 
reclamava quando tinha que redigir um texto ou mesmo uma resposta mais 
longa a uma questão subjetiva/discursiva, demonstrando não gostar desse tipo 
de atividade, além de ter muita dificuldade em realizar composições textuais. 
Nesse cenário também foi observado em outros estudos que realizamos com 
alunos de outros níveis do Ensino Fundamental (PEREIRA; SANTOS, 2013; 
2015a; 2015b; 2016) e por Souza e Almeida (2005).

Com efeito, durante a Apresentação da Situação, muitos alunos se 
mostraram ‘decepcionados’ pelo fato de a atividade envolver a elaboração 
de um texto, o que consideram ‘chato’, ‘difícil’, alguns pediram para que os 
deixassem fazer consultas e que a atividade fosse em grupos. Essa situação já 
era esperada, pois tínhamos observado em trabalhos anteriores (PEREIRA; 
SANTOS, 2013; 2015a; 2015b; 2016); contudo, assim como ocorreu nesses 
estudos, conforme íamos explicando as etapas da OPT, os discentes foram 
ficando mais suscetíveis a participarem, mas ainda demonstraram, durante a 
Produção Inicial, uma falta de confiança em seus próprios conhecimentos e 
em ‘fazer certo’ e certa insegurança quanto ao uso das palavras do quadro, o 
que nos levou a explanarmos mais uma vez, ressaltando que queríamos que 
eles expressassem os saberes que adquiriram ao longo das aulas e aqueles 
adquiridos em sociedade. Recorrendo a Boff (2000), durante um processo de 
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criação é importante incentivar os alunos a exercitarem sua expressão, pois o 
importante não é a obra final, mas a expressividade obtida por ela.

No Módulo 1, os alunos organizaram as frases no verso da folha, 
agrupando-as por temas, o que foi feito com certa facilidade para a maioria 
deles (somente quatro alunos precisaram de suporte). Depois, no Módulo 2, 
eles as leram para a turma, explicando-as e discutindo-as em conjunto. Nesse 
momento, eles puderam fazer pequenas anotações e ajustes em suas frases, 
aglutinando-as e/ou complementando suas ideias e, posteriormente, todas as 
folhas receberam um ‘visto’. É oportuno ressaltar que, segundo os estudos 
de Vygotsky (1988) e sua perspectiva interacionista, as atividades permeadas 
com debates e discussões em grupo facilitam a construção (e reconstrução) 
do conhecimento, sendo fundamentais para a formação discente. Em 
consonância, Pereira (2008) afirma que as atividades em grupo oferecem 
várias oportunidades aos alunos, além daquelas ligadas ao processo cognitivo 
e do processo ensino-aprendizagem, tais como a necessidade de compartilhar 
e controlar suas emoções, de modificar seu comportamento social, fazer com 
que se senta mais capaz e com que desenvolva confiança para explorar as 
coisas.

O Módulo 3, referente a estruturação do texto inicial, foi realizado 
em casa. Os alunos foram alertados que deveriam fazer esta etapa da OPT 
sem consultar seus cadernos e livros e que ambas as folhas – das frases e do 
texto – precisariam ser entregues no final da oficina. Nosso intuito em ter os 
dois materiais foi verificar se os sujeitos incluíram muitas informações e/ou 
corrigiram as frases drasticamente, o que poderia indicar uma consulta aos 
livros, cadernos ou outras fontes. Essa atitude, porém, foi observada em dois 
alunos: duas frases corrigidas no texto de um deles e uma frase corrigida e 
duas outras com acréscimo de informação no texto do outro. Sob esta ótica, 
Pereira e Fontoura (2015) e Souza e Almeida (2005) alertam que, no dia a dia 
da escola, os estudantes costumam redigir textos baseando-se ou apropriando-
se de ideias contidas em outros textos ou de partes deles sem entender que 
esses textos não são realmente autorais, mas recortes de ideias de autores.

A leitura dos textos iniciais foi feita na aula seguinte (Módulo 4) e, 
mais uma vez, os discentes puderam colocar e discutir suas ideias. Logo 
depois, eles tiveram um tempo para fazer pequenas correções relacionadas 
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à grafia e à gramática sob a orientação da professora de Língua Portuguesa. 
Posteriormente, os sujeitos elaboraram os textos finais (Produção final), que 
foram lidos para a turma e entregues às pesquisadoras. Durante essa etapa, 
aproveitamos para falar sobre alguns temas/assuntos específicos, tendo como 
base o material produzido pelos próprios alunos. Outro dado relevante que 
merece ser evidenciado foi que, ao longo da OPT, os participantes passaram 
a demonstrar mais atenção e interesse, compartilhando ideias e percepções, 
contextualizando seus saberes, configurando-se como o centro da produção do 
conhecimento. Concordando com Santin e Maito (2011), não devemos aceitar 
um aluno como um sujeito passivo, um mero receptor do conhecimento, mas 
estimulá-lo a assumir o papel ativo na produção do conhecimento.

Quanto às frases criadas pelos discentes (um total de 350), durante nossa 
análise, observamos que 86% delas apresentavam conceitos/ideias corretas, 
tendo sido abordados diversos temas relacionados à temática principal. Em 
sua maioria, elas foram literalmente transcritas para os textos, ocorrendo 
apenas pequenas alterações no intuito de ‘costurar as ideias’. Assim, a análise 
das frases e dos textos produziu resultados muito próximos e, como a OPT foi 
usada neste estudo como um instrumento de avaliação, consideramos o seu 
produto final (os textos) como fonte de dados para categorização, análise e 
discussão. Desta forma, os temas abordados nos 35 textos foram categorizados, 
como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 – Categorização dos conceitos considerados corretos encontrados nos 
textos Características e origem dos seres vivos e sua relação com a saúde humana
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Mediante os dados da Tabela 1, vimos que a maioria dos temas presentes 
nos textos refere-se à classificação dos seres vivos. O tema ‘Origem da vida’ 
estava presente em apenas dez textos, o que, pode ter sido, segundo a docente 
de Ciências da turma, em função desse assunto ter sido abordado bem no 
início do bimestre. Também é possível verificar que, em seis textos, os alunos 
fizeram referências sobre a relação dos seres vivos com a saúde humana 
(mencionando os vírus, as bactérias, os vermes e os animais peçonhentos), um 
tema que não tem relação direta com o assunto proposto na OPT. Entretanto, 
vale relatar que as colocações ligadas a esse tema foram coerentes e também 
haviam sido discutidas em sala de aula.

No que tange às colocações consideradas incorretas ou muito vagas 
encontradas nas frases (14%), vimos que os alunos corrigiram algumas delas 
no texto. Na maioria dos casos, eles melhoraram a sua estrutura, deixando-as 
mais claras, e em outros, corrigiram erros conceituais, reduzindo o percentual 
de erro a 14%. Esses ‘erros’ presentes em alguns textos também foram 
analisados e categorizados em temas, como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Categorização dos conceitos considerados errados encontrados nos textos 
dos alunos

Se considerarmos que cada participante escreveu inicialmente dez 
frases diferentes para a base do texto, mesmo algumas sendo complementares 
ou correlatas, o índice de conceitos incorretos foi baixo e, conforme os dados 
da Tabela 2, esses ‘erros’ se concentraram no tema ‘Origem da vida’, nos 
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subtemas ‘Procarionte/ Eucarionte’, ‘Fungi’ e ‘Protista’. Quanto ao tema 
‘Origem da vida’, entendemos que este resultado reforça as dificuldades dos 
alunos em abordá-lo, o que (como indicado pela Tabela 1) também fez com 
que o mesmo fosse pouco abordado nos textos. Pensamos que tal dificuldade, 
pode também ser justificada pelo grau de abstração desse assunto e pelo 
conhecimento prévio dos estudantes que possivelmente sofre influência dos 
saberes religiosos presentes em sua realidade familiar e/ou comunitária, além 
daquela citada pela professora de Ciências da turma de que esse assunto havia 
sido discutido no início do bimestre.

Em relação aos demais subtemas, estes são conceitos/termos bem 
distantes do contexto sociocultural dos discentes, o que pode ter sido um fator 
de limitação para o seu entendimento, diferentemente do subtema ‘Monera’, 
que apesar de sua perspectiva enquanto reino ter sido provavelmente uma 
novidade para eles, as bactérias, parte de seus integrantes, não eram totalmente 
desconhecidas, segundo a docente da turma, em função de algumas causarem 
doenças e outras estarem vinculadas à decomposição de alimentos e até 
mesmo à produção de alguns deles.

Consoante ao pensamento de Freire (1997, p. 25) de que “ensinar não é 
transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua 
construção”, as análises realizadas evidenciaram a desconstrução, construção 
e reconstrução do conhecimento; a contextualização das concepções prévias 
com os novos saberes adquiridos; a criação de importantes elos entre os 
tópicos abordados; a desmistificação do tabu vinculado ao ato de redigir um 
texto. Além disso, a OPT propiciou um melhor conhecimento e compreensão 
dos pensamentos, percepções e saberes dos alunos, reduzindo a reprodução 
literal de conceitos e definições pré-estabelecidas em sala de aula ou em 
livros/apostilas. Evocando Vygotsky (1991), a fala facilita na organização 
do pensamento do aluno, pois ao expressar oralmente seus pensamentos, 
ideias e vivências, ela elabora os acontecimentos; estrutura início, meio e fim; 
preenche lacunas; amplia seu discurso.

Por fim, outro ponto valioso da OPT é o seu caráter interdisciplinar, 
que propiciou um trabalho integrado com as docentes de Ciências e de 
Português, levando-as a discutir as dificuldades dos alunos em organizar 
pensamentos/ideias, escrever e criar e, posteriormente poderem promover 
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outras atividades para tentar saná-las. Frente a essa perspectiva, concordamos 
com Freitas e Aguiar (2012) quando frisam que, independentemente da área 
de conhecimento, é essencial tornar a ação de ensinar mais interdisciplinar e 
lúdica, envolvendo diversos saberes de maneira prazerosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo, pudemos constatar que a proposta de uma OPT 
tornou mais interessante o processo de avaliação do conhecimento dos alunos, 
e mais: exigiu por parte deles uma percepção maior e mais contextualizada 
do assunto abordado e uma expressão mais subjetiva dos saberes adquiridos. 
A atividade ainda propiciou a interação e a contextualização das percepções 
e concepções dos participantes entre si, fazendo com que refletissem sobre as 
muitas formas de ‘ver’ e ‘entender’ o assunto abordado e a se questionarem 
sobre suas convicções. Outro ponto importante observado foi a perspectiva 
criativa e de liberdade de expressão e o ‘trabalhar em grupo’ que auxiliaram na 
desmistificação do ato de redigir textos, normalmente rejeitada pelos alunos 
e vista por eles como uma tarefa escolar difícil. A proposta da OPT em um 
contexto de SD em que os participantes têm a oportunidade de discutir e trocar 
suas percepções e ideias, atuando no processo de construção de forma gradual 
deixa-os a vontade para expressar-se com sua própria linguagem.

Assim, concluímos que o uso de uma proposta didática, concebida 
enquanto uma SD de caráter interdisciplinar, envolvendo a construção 
de frases para posterior construção de textos é eficiente e válida enquanto 
estratégia de avaliação em Ciências.
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Contribuições da revista Ciência Hoje das 
Crianças: abordando a temática coleta seletiva

Contributions of Ciência Hoje das Crianças magazine Addres-
sing the selective collection theme

Danielle Cristina Duque Estrada Borim 1

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo investigar as contribuições do uso da revista Ciência 
Hoje das Crianças (CHC), durante uma sequência didática com estudantes do 6º 
ano do Ensino Fundamental sobre a temática coleta seletiva. Os materiais coletados 
(questionários pré e pós-atividades) seguiram para uma análise comparativa sob a 
luz da Análise de Conteúdo. Nos resultados observou-se: melhora na definição do 
termo coleta seletiva; quase metade da turma conseguiu visualizar os benefícios do 
processo de coleta seletiva para o meio ambiente e grande parte da turma consegue 
separar os materiais para o descarte adequado nas lixeiras designadas. Logo, a CHC, 
quando utilizada no contexto escolar, mostrou ter um potencial didático para abordar 
as questões ambientais associadas ao tema. Entretanto, é importante destacar que o 
uso destes textos de forma isolada não garantem a aprendizagem do aluno, devendo 
eles serem utilizados dentro de uma contextualização do conteúdo.
Palavras-chaves: Ciência Hoje das Crianças; Análise de conteúdo; Coleta seletiva.

ABSTRACT
This work aimed to investigate the contributions of the use of the Ciência Hoje das 
Crianças magazine (CHC), during a didactic sequence with students from the 6th year 
of Elementary School on the theme of selective collection. The collected materials 
(pre-and post-activity questionnaires) went for a comparative analysis in the light 
of Content Analysis. The results showed: improvement in the definition of the term 
selective collection; almost half of the class managed to visualize the benefits of the 
selective collection process for the environment and a large part of the class managed 
to separate the materials for proper disposal in the designated dumps. Therefore, the 
CHC, when used in the school context, proved to have a didactic potential to address 
the environmental issues associated with the topic addressed. However, it is important 
to highlight that the use of these texts in isolation does not guarantee the student's 
learning, and they must be used within a contextualization of the content.
Keywords: Ciência Hoje das Crianças; Content analysis; Selective collect.
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INTRODUÇÃO

O modelo de desenvolvimento tecnológico moderno e as culturas das 
comunidades intensificam as alterações no e do ambiente. A exemplo disso, 
temos os costumes e hábitos no consumo de água e a produção de resíduos 
exacerbados devido ao consumo de bens materiais, esses são os principais 
responsáveis por parte das alterações e impactos ambientais (CINQUETTI, 
2004; MUCELIN; BELLINI, 2008).

Desta maneira, com as atividades humanas são gerados resíduos sólidos, 
seja como parte inerente do processo produtivo ou ainda quando se termina 
a vida útil desse produto (CORNIERI; FRACALANZA, 2010). Dagnino 
e Dagnino (2010) ainda mencionam que lixo é um produto de saída de um 
sistema, o qual foi rejeitado no processo de fabricação ou ainda que não pode 
ser mais reutilizado nas tecnologias disponíveis.

Já que a produção dos resíduos não pode ser evitada, resta à sociedade 
desenvolver estratégias, a fim de gerar o mínimo possível de lixo e garantir 
que os resíduos sólidos tenham uma disposição final adequada (CORNIERI; 
FRACALANZA, 2010).

Na legislação brasileira, uma forma de enfrentar a dinâmica dos 
resíduos sólidos foi a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) através da lei 12.305/10. Esta lei possui instrumentos importantes 
que permitem o avanço necessário do país no enfrentamento dos principais 
problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 
inadequado dos resíduos sólidos. Entre seus capítulos, podem ser encontradas 
definições de conceitos, prevenção e a redução na geração de resíduos. 
Expõem também propostas práticas de hábitos de consumo sustentável, como 
o estímulo à reciclagem e à reutilização dos resíduos sólidos, além de definir 
qual a destinação final ambientalmente adequada para resíduos, que inclui a 
reutilização, reciclagem, compostagem e a coleta seletiva. (BRASIL/PNRS, 
2010).

Apesar de existir definições, ainda é muito comum confundir os termos 
coleta seletiva e reciclagem, sendo os dois considerados sinônimos,sendo 
necessário então ter cuidado ao definir e realizar essas duas ações (CORNIERI; 
FRACALANZA, 2010).
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Segundo Medeiros et al.(2011), coleta seletiva trata da separação e 
classificação do lixo para que possa, assim, aproveitar tudo que é reciclável. 
Para isso, é necessário nesse processo separar o material orgânico (restos de 
comida, frutas, verduras, fezes de animais) do material inorgânico (vidro, 
papel, metais, plásticos) em recipientes diferentes, sendo que os materiais 
inorgânicos podem sofrer nova separação, triagem, de acordo com o tipo de 
material.

Além de realizar um bem para o meio ambiente, alguns autores 
mencionam que a coleta seletiva pode ser considera como um exercício 
da cidadania, onde os cidadãos que a realizam assumem um papel ativo, 
estimulando a organização da sociedade civil. Logo, se torna de grande 
relevância estimular que os indivíduos desde pequenos, desenvolvam essa 
consciência iniciando-se dentro do ambiente domiciliar (MEDEIROS et al., 
2011).

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E A REVISTA CIÊNCIA HOJE DAS 
CRIANÇAS

A busca por informações sobre ciência e tecnologia por parte da 
sociedade faz com que a divulgação científica (DC) se torne essencial para que 
essas e outras informações cheguem ao público leigo, principalmente quando 
se trata sobre temas polêmicos como as questões ambientais. Logo, a DC é 
uma importante ferramenta para a socialização do conhecimento científico 
e a formação de uma população crítica em razão de diversos fatores, como 
um maior controle social sobre os impactos das atividades da ciência e da 
tecnologia, a necessidade de ações para solução de problemas cotidianos e 
a crescente produção da ciência e sua complexidade (ISZLAJI et al., 2014).

Dentro desse contexto, nota-se que a DC está cada vez mais presente no 
cotidiano do público infantil, por meio dos diversos meios que a própria DC 
possui, como programas de televisão, filmes, documentários e revistas (SILVA 
et al., 2011). Quando se menciona a mídia impressa, Massarani (2007) coloca 
que os textos de DC voltados para crianças são considerados instrumentos 
úteis para educação formal.

Corroborando com esta visão de Massarani (2007), outros autores 
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mencionam que ao utilizar textos alternativos como recurso metodológico em 
sala de aula, os mesmos podem se transformar em um recurso pedagógico 
capaz de possibilitar ao aluno uma melhor compreensão dos conceitos 
científicos, estimulando o interesse e a motivação em aprender. Dessa forma, 
com o uso desse recurso pode-se contribuir para a formação desse aluno no 
sentido de desenvolver e vivenciar a sua cidadania, frente a uma interação 
reflexiva e crítica com seu contexto social (ASSIS; TEIXEIRA, 2009).

Pereira (2014) ainda cita que o uso dos textos de DC pode fornecer um 
caminho que melhora não só a aprendizagem, como também possibilita uma 
aproximação dos conteúdos abordados com o cotidiano desse aluno. Porém, 
ressalta-se que é necessária uma reflexão sobre a seleção dos textos a serem 
lidos e estudados, assim como a aplicação desses textos em sala de aula.

Logo, a revista Ciência Hoje das Crianças (CHC), criada em 1986 pela 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), foi a primeira 
revista de DC infantil brasileira, surgindo primeiro como um encarte dentro 
da revista Ciência Hoje e em 1990 passou a ter uma publicação independente, 
já com o formato de revista. A CHC tem como objetivo “apresentar ao 
público infantil a ciência que é vivida por todos e que pode ser aprendida de 
maneira divertida” estimulando a curiosidade e possibilitando uma melhor 
compreensão dos fenômenos da ciência abordados em suas reportagens 
(SILVEIRA, 2010, p. 74). Propõe, ainda, uma aproximação entre cientistas, 
pesquisadores e o público infantil, incentivando a busca pelo conhecimento 
científico por meio de ilustrações e experiências que podem ser realizadas 
pelas crianças.

Devido o seu conteúdo ser influenciado pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), o Ministério da Educação, entre 1991 a 2015, realizava a 
distribuição desta revista para as escolas da rede pública do Brasil, sendo ela 
utilizada como apoio para atividades desenvolvidas dentro da sala de aula 
(RIBEIRO; KAWAMURA, 2011; ALMEIDA; GIORDAN, 2014).

O objetivo do trabalho foi investigar as contribuições do uso da revista 
Ciência Hoje das Crianças em uma sequência didática, utilizando-se textos 
dessa revista com alunos do 6° ano do Ensino Fundamental, abordando o tema 
coleta seletiva.



494

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

METODOLOGIA

O presente trabalho fez parte de uma tese, sendo assim serão 
apresentados aqui os dados referentes as contribuições da CHC quanto a 
sensibilização de alunos de uma turma do 6° ano do Ensino Fundamental de 
uma escola da rede pública do município de Itaguaí/RJ (com a autorização da 
escola e dos responsáveis dos alunos), abordando o tema coleta seletiva.

A escolha pela temática do lixo e seus desdobramentos se deu após 
a pesquisadora, a qual também é a regente da turma participante, observou 
que no bairro onde a escola está inserida apresentava problemas quanto ao 
descarte do lixo, ele acontecia de formas inadequadas, sendo eles ou jogados 
em terrenos baldios ou ainda sendo queimados pelos moradores.

Logo, após um levantamento documental com recorte temporal entre 
2007 a 2016, foram selecionados três textos da revista CHC os quais tinham 
como temática lixo, reciclagem e coleta seletiva, sendo eles utilizados durante 
uma sequência didática. Os mesmos são identificados como T01, T02 e T03 
como demonstra no quadro a seguir (Quadro 1).

Quadro 1 - Informações gerais sobre os artigos selecionados para a sequência 
didática

Para o desenvolvimento da sequência didática a professora/pesquisadora 
utilizou o currículo mínimo adotado pelo município de Itaguaí e os textos da 
CHC, possibilitando assim haver uma melhor contextualização do material 
a ser utilizado de forma mais dinâmica e funcional. Durante a aplicação 
da sequência, a qual aconteceu em cinco encontros com a turma, os alunos 
participantes leram os textos da CHC, participaram de atividades relacionadas 
aos textos e responderam a questionários pré (aplicado no primeiro encontro) 
e pós-atividades (aplicado no ultimo encontro), onde ambos possuíam 

Texto Título/autor(es) Edição/data
T01 “Por que o lixo é um problema de todos?” Autor: Jean 

Carlos Miranda
Edição: 242/ jan.fev. 2013

T02 “O lixo que é meu, é seu, é de todos nós” Autor: Marcelo 
Rocha

Edição: 261 /outubro 2014.

T03 “E para o lixo, tudo ou nada?” Autora: Cristina Santos Edição: 274/ novembro 2015.
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perguntas abertas e fechadas relacionados aos conteúdos abordados nos 
textos da CHC utilizados nesses encontros, e também elaboraram panfletos 
utilizando informações dos mesmos textos.

Todos os dados coletados nesta pesquisa foram analisados à luz da 
Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), por considerar que a mesma tem 
como objetivo captar um saber que está por trás da superfície textual 
(ROCHA; DEUSDARÁ, 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi realizada uma análise comparativa entre os questionários pré e pós-
atividades quanto às questões que tinham como temática a coleta seletiva, 
e assim estabeleceram-se as categorias apresentadas a seguir. Participaram 
desta pesquisa 25 alunos, que são identificados com a letra A seguido de um 
número (A1, A2, A3,..., A25).

CATEGORIA 1: SOBRE O TERMO COLETA SELETIVA

Dentro desta categoria foram comparadas as respostas dadas no 
questionário pré e pós-atividade as quais abordavam a definição do termo 
coleta seletiva. Sendo assim observou-se que no questionário pré, 15 alunos 
declararam desconhecer o termo coleta seletiva e os outros 10 já alegaram 
conhecer o mesmo.

Após as atividades desenvolvidas utilizando os textos selecionados 
da CHC notou-se entre as respostas dadas nos questionários pós-atividades 
que cinco alunos disseram não saber o que é o termo (dois deles) ou ainda 
deixaram a questão em branco (três deles). Entre os alunos que responderam 
conhecer o termo, nove respostas foram consideradas confusas ou erradas, 
citando caminhões de lixo e o ato da coleta urbana, como em “é o lixeiro 
que vem buscar o lixo” (aluno A1), “é um monte caminhões de lixo que 
ajunta [junta] os lixos” (aluno A24), seis respostas dadas foram consideradas 
corretas, pois mencionavam que a coleta consiste na coleta dos resíduos que 
são previamente separados de acordo com sua constituição, como em “quando 
separamos o lixo nas lixeiras coloridas, cada um tem seu lugar no lixo” (aluno 
A8) e em “é o [a] separamento [separação] de diferentes tipos de lixo por 
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lixeiras” (aluno A14). Outras quatro respostas foram consideras incompletas, 
pois traziam consequências da coleta seletiva ou a ação de catadores, como 
em “faz diminuir a quantidade de lixo é despejada nos aterros sanitários” 
(aluno A21), “Para mim, coleta seletiva é o recolhimento dos lixos pelos 
catadores” (aluno A23) e um último deu uma resposta que foi considerada 
fora do contexto.

Analisando esses resultados percebeu-se que ocorreram mudanças, pois 
o quantitativo de alunos que declararam conhecer o termo aumentou, indo 
de 10 para 20 (considerando todos os alunos que responderam a questão no 
questionário pós-atividades). Ainda que dentro desse quantitativo, somente 
seis foram consideradas corretas e outras quatro estavam incompletas, ocorreu 
um empenho dos alunos em responderem a questão.

A menção da coleta seletiva esteve presente nos três artigos trabalhados 
na sala de aula, contendo inclusive um box informativo no T02 abordando 
o tema (indicando a cor de cada lixeira e qual material deve ser depositado 
em cada uma) e no T03 trabalhando a definição da coleta seletiva, sendo 
colocada como “o recolhimento dos resíduos pelos catadores ou por 
caminhões especializados que vão destinar cada lixo e um tipo de indústria 
de transformação” (trecho T03, p 4). Além dessas definições, também foram 
trabalhados nos três textos os benefícios dessa prática para a sociedade e para 
o meio ambiente.

Além disso, ao comparar as respostas consideradas corretas dos alunos, 
elas possuem o mesmo contexto que é encontrado no PNRS, o qual concebe 
ser coleta seletiva, sendo “coleta de resíduos sólidos previamente segregados 
conforme sua constituição ou composição” (BRASIL/PNRS, 2010, p.1).

CATEGORIA 2: CONHECIMENTO SE OCORRE A COLETA SELETIVA 
NO BAIRRO

Nesta categoria observou-se se os alunos sabem se a coleta seletiva 
ocorre no bairro onde os mesmos residem ou não. Desta forma, foi observado 
no questionário pré que 18 alunos alegaram desconhecer se a coleta seletiva 
acontece no bairro onde moram, quatro disseram que ela ocorre em seus 
bairros e outros três afirmaram que ela não ocorre no bairro onde moram.
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Já nos questionários pós-atividades 10 alunos declararam que a coleta 
seletiva acontece no bairro onde mora, outros cinco mencionam que ela não 
ocorre e 10 alegaram não ter conhecimento se ela acontece ou não no bairro.

Comparando esses resultados, observou-se que ocorreram mudanças 
consideráveis, pois no questionário pré 18 alunos declaram desconhecer se 
a coleta seletiva acontecia no bairro e esse número caiu para 10. Além disso, 
quatro alunos no questionário pré alegaram que essa coleta ocorria e passou 
para 10.

Inferimos então, que essa alteração pode ser atribuída ao uso dos artigos, 
como o T03, por exemplo, ao trazer uma imagem dos catadores trabalhando 
na separação do lixo. Além disso, o texto fala sobre a importância desses 
trabalhadores e no T02 menciona os riscos que eles enfrentam ao trabalhar 
nos lixões catando materiais recicláveis.

Essa visão vai ao encontro com o que Mucellin e Bellini (2008) colocam 
em seus estudos que a situação dos catadores é preocupante dentro de um 
contexto social e também quanto à saúde deles, visto que, com raras exceções, 
os catadores trabalham em condições desumanas expondo-se a riscos ao 
manusear materiais contaminados, muitas vezes não tendo equipamentos 
disponíveis para isso. Cornieri e Fracalanza (2010) completam mencionando 
sobre a necessidade de um olhar mais crítico sobre esses trabalhadores, 
citando que através do desenvolvimento de programas de coleta seletiva 
com parcerias existe a possibilidade de uma inclusão social e melhora nas 
condições de trabalho.

Além disso, é importante relembrar o que Mucelin e Bellini (2008) 
relatam ao dizer que a maior parte das cidades brasileiras não possui o serviço 
de coleta. Torna-se muito comum o descarte e a deposição inadequada do 
lixo em lotes baldios, córregos, margens de rios e estradas ou ainda sendo 
queimados. Essa situação é observada no bairro onde a escola participante da 
pesquisa está localizada, sendo comum encontrar lixos jogados em terrenos 
baldios, ou ainda se acumulando pelas ruas devido a problemas de licitação da 
prefeitura com empresas catadoras de lixo na época.
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CATEGORIA 3: A SEPARAÇÃO DO LIXO

Nesta categoria buscou-se analisar as respostas dadas pelos alunos se 
na residência dos mesmos é feita a separação do lixo e se eles também sabem 
realizá-la, utilizando-se dos conhecimentos presentes nos textos da CHC.

Sendo assim, nos questionários pré observou-se que 14 alunos 
declararam que ocorre a separação do lixo em suas residências, enquanto que 
10 alegaram que em suas casas não há a separação do lixo, somente um aluno 
mencionou não saber se ela ocorre ou não em sua casa.

Após a análise das respostas dadas nos questionários pós-atividades 
notou-se que 17 alunos disseram que não realizam a separação do lixo em 
casa, outros sete declaram que é feito essa separação e um último disse não 
saber se essa separação ocorre ou não no ambiente domiciliar.

Comparando esses resultados observou-se que o número de alunos que 
confirmaram realizar essa ação caiu de 14 alunos para sete no questionário pós-
atividades, e o quantitativo de alunos que dizem não realizar essa separação 
subiu de 10 para 17, o que se torna algo preocupante.

Os artigos da CHC trabalhados com os alunos todos traziam uma 
interlocução com o leitor buscando que o mesmo comece a repensar suas 
atitudes e realize algumas práticas que ajudam o meio ambiente, como fazer a 
separação do lixo em suas residências.

Nesse sentido, Medeiros et al. (2011) destacam a importância de 
sensibilizar os indivíduos desde pequenos a separarem o lixo em casa, sendo 
um exercício de cidadania que deve ser estimulado desde a infância dentro do 
ambiente domiciliar. Para isso, torna-se necessário o processo de classificação 
e a separação do material orgânico do material inorgânico, como mencionado 
anteriormente.

Outra questão analisada dentro desta categoria foi sobre a separação de 
diversos materiais, os quais estavam dispostos em um box presente em uma 
das perguntas do questionário pós-atividades, para isso os alunos utilizariam 
os conhecimentos contidos nos textos da CHC.

Desta forma, 13 alunos tiveram 100% de acertos (acertaram tudo, 
conseguindo realizar a separação correta de todos os itens presentes no box), 
nove tiveram 75% de acertos, dois fizeram 50% de acertos e somente um ficou 
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25% de acertos.
De maneira geral, o resultado foi considerado positivo, visto que 21 

alunos acertaram mais de 75% (somatório de alunos com 75% de 100%). A 
esse resultado pode-se atribuir a presença das relações com os materiais e 
suas devidas destinações na coleta seletiva nos textos da CHC trabalhados na 
sequência didática.

Logo essa questão de separação dos materiais, havia uma questão que 
buscou averiguar junto a esses alunos se os mesmos conseguiam relacionar os 
benefícios que a reciclagem e a coleta seletiva trazem para a sociedade. Entre 
as respostas analisadas, observou-se que:

• Sete alunos deixaram a questão em branco e outros seis mencionaram 
não saber quais seriam os benefícios;

• 12 declararam saber quais seriam esses benefícios, onde entre essas 
respostas foram ditos benefícios como “menos problemas de saúde” (aluno 
A8), “tratar a natureza” (aluno A20), “menos poluição” (aluno A5) e “Sim, 
nós temos menos problemas de saúde e é melhor para o planeta” (aluno A23).

Esses resultados demonstram que quase a metade da turma consegue 
visualizar que os processos de reciclagem e coleta seletiva são relevantes 
para a boa manutenção do meio ambiente. Além disso, os textos da CHC que 
foram utilizados em sala de aula também traziam os pontos positivos desses 
processos, inclusive convidando aos leitores a participarem, realizando a sua 
parte. Para isso, situações cotidianas eram colocadas para que o leitor/aluno 
repensasse e colocasse em prática algumas atitudes que ajudassem ao meio 
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise e comparação das respostas dadas nos questionários, 
notou-se que os textos da CHC podem ser trabalhados de forma produtiva, 
podendo estar relacionados na melhora dos dados quanto a definição do termo 
coleta seletiva dada pelos alunos nos questionários, além de que após as 
atividades metade da turma conseguiu visualizar os benefícios dos processos 
de reciclagem e coleta seletiva para o meio ambiente e uma grande parte dessa 
mesma turma a consegue separar os materiais para o descarte adequado nas 
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lixeiras para coleta seletiva.
Porém é importante destacar que o uso dos textos de divulgação 

científica de forma isolada não garante a aprendizagem do aluno. Sugere-
se assim, que estes textos devem ser utilizados de forma a contextualizar o 
conteúdo curricular, estabelecendo laços entre os conceitos científicos e o 
cotidiano do aluno/leitor.

Desta forma, demonstra-se a relevância de estudos como este que 
buscam trazer os textos de DC para dentro da sala de aula, sendo inseridos 
em sequências didáticas como uma ferramenta pedagógica dentro da prática 
docente.
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Botânica Econômica no ensino sobre planta: 
apontamentos acerca do livreto “Planta não serve pra 

nada?”
Economic Botany in teaching about plant: notes about the 

booklet “planta não serve pra nada?”

Thiago José Jesus Rebello1 e Magui Aparecida Vallim da Silva2

 

RESUMO
O ensino de Botânica encontra obstáculos em vários segmentos da educação. 
Buscando atenuar esses obstáculos, foi elaborado um livreto - “Planta não serve pra 
nada?” - onde diferentes usos das plantas servem como fio condutor para abordar 
temas sobre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Neste trabalho, têm-se 
o objetivo de discutir o potencial desse material para o ensino, produzindo reflexões 
sobre a elaboração de produtos do gênero. Então, por meio de questionário, o livreto 
foi submetido à avaliação de 15 profissionais licenciados em Ciências Biológicas. 
Como resultado, têm-se a validação do livreto, mas, também, discussões sobre 
a importância de aspectos como formatação, uso de imagens, estilo de redação, 
bem como as potencialidades e fragilidades da divulgação científica e da Botânica 
Econômica para o ensino. A conclusão ressalta a importância de que profissionais 
dedicados à divulgação científica tenham atenção tanto aos aspectos pedagógicos, 
quanto técnicos de seus produtos.
Palavras-chave: Etnobotânica; Ensino de Botânica; Divulgação científica.

ABSTRACT
The teaching of Botany faces obstacles in several segments of education. A booklet 
was prepared - “Planta não serve pra nada?”- where different uses of plants serve as a 
guiding thread to address topics on science, technology, society and the environment, 
seeking to mitigate the decontextualized character attributed to Botany. In this work, 
the objective is to discuss the potential of this material for teaching and to produce 
reflections on the elaboration of products of this nature. Then, the booklet was 
submitted to the evaluation of 15 professionals with a degree in Biological Sciences 
through questionnaires. The results validated the booklet as a promising resource, 
but also supported discussions about the importance of formatting, use of images, 
style of writing for materials like this. The potential and weaknesses of scientific 
dissemination and Economic Botany for teaching are also discussed. The conclusion 

1 Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), thiagojjrebello@gmail.com 
2 Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), mvallim@yahoo.com.br 
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highlights the importance that professionals dedicated to scientific dissemination pay 
attention to both the pedagogical and technical aspects of their products.
keywords: Ethnobotany; Botany Teaching; Scientific Divulgation.

INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre plantas envolve questões científicas, mas 
também sociais, ambientais e políticas. A exploração da diversidade vegetal 
pela indústria farmacêutica, a busca por fontes renováveis de energia e a 
introdução de sementes geneticamente modificadas são alguns exemplos 
(FARIA, 2012). Desconhecer o papel dos vegetais nos ecossistemas e nos 
serviços ecossistêmicos afasta a sociedade dos debates técnicos e desmobiliza 
a luta política por preservação ambiental (SALATINO; BUCKERDGE, 2016). 
O desconhecimento e o desinteresse pela botânica contrastam, ainda, com a 
onipresença dos vegetais em nosso cotidiano (REBELLO, 2017).

Com efeito, o ensino sobre plantas encontra obstáculos em 
vários segmentos da educação. As aulas de Botânica são tidas como 
descontextualizadas e excessivamente teóricas (TOWATA; URSI; 
SANTOS, 2010; MELO et al., 2012; SANTOS et al., 2015). Conhecimentos 
multidisciplinares e vinculados com a realidade, como é o caso da Botânica 
Econômica, podem ser aliados na superação deste cenário (PESTANA; 
SOUZA, 2008; ARUS; OLIVEIRA, 2019). A morosidade com que o ensino 
formal se atualiza (BRAGA; CALAZANS, 2001), contudo, nos conduz 
à divulgação científica como recurso para introdução de novas abordagens 
(NASCIMENTO, 2008).

Assim, têm-se o objetivo de discutir o potencial do livreto “Planta não 
serve pra nada?” (REBELLO, 2017) - obra sobre a relação da biodiversidade 
vegetal com a sociedade, a ciência, a tecnologia e o meio ambiente - para o 
ensino de Botânica, produzindo reflexões que podem dar suporte à elaboração 
de outros produtos do gênero.

PERCURSO METODOLÓGICO

Buscando atingir este objetivo, o livreto foi submetido à avaliação de 
profissionais formados em Licenciatura em Ciências Biológicas. A amostra 
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foi composta por 15 avaliadores voluntários; a maioria com experiência 
na educação básica - 7 na rede privada, 5 na rede pública municipal e 8 na 
estadual - e titulação acadêmica - 5 especialistas, 1 mestre e 3 doutores. A 
seleção de profissionais qualificados para o ensino inspira-se na avaliação 
por pares. O instrumento de coleta foi um questionário on-line anônimo com 
questões fechadas e uma questão aberta. A escolha de questões fechadas 
visou a agilizar o processo para o avaliador, bem como mantê-lo alinhado ao 
objetivo da pesquisa, enquanto a questão aberta buscou dar aprofundamento 
às respostas obtidas ao instrumento (GÜNTHER; LOPES JÚNIOR, 2012). 
Aspectos da produção do livreto foram discutidos em relato anterior 
(REBELLO; VALLIM, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro objeto de avaliação foi a formatação do livreto, isto é, 
sua composição gráfica: o uso das cores, a fonte escolhida, a disposição dos 
elementos, entre outros. Em seguida, avaliou-se a seleção de temas dentro do 
amplo universo de possibilidades que o assunto permite e sua organização - a 
forma como os temas foram divididos e articulados entre si. Também foram 
avaliados os recursos textuais - vocabulário, estilo de discurso, analogias, 
explicações e demais construções enunciativas - e visuais - imagens, esquemas 
etc. - utilizados. De modo geral, o livreto foi considerado muito adequado em 
todos os critérios avaliados, sendo sua pior avaliação na categoria “recursos 
visuais” (Tabela 01).

Tabela 01 - Avaliação do livreto “Planta não serve pra nada?” 

Respostas (n = 15) às questões: (1) “Considerando uso das cores, fonte escolhida e 
disposição dos elementos, pode-se dizer que a formatação está:”; (2) “Sobre os temas 
abordados, pode-se dizer que a seleção de temas foi:”; (3) “Considerando a forma 
como esses temas foram divididos e articulados, pode-se dizer que a organização dos 

Categorias Avaliação
Muito adequado Pouco adequado Inadequado

Formatação gráfica 87% 13% 0
Seleção de temas 87% 13% 0
Organização de conteúdos 80% 20% 0
Recursos textuais 80% 20% 0
Recursos visuais 67% 33% 0
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conteúdos está:”; (4) “Considerando vocabulário, analogias e explicações, pode-se 
dizer que os recursos textuais estão:”; (5) “Sobre o uso de imagens e esquemas, pode-
se dizer que os recursos visuais estão:”.

As questões seguintes buscavam caracterizar o livreto enquanto um 
produto da divulgação científica (DC) utilizado como recurso para o ensino 
de Botânica. Dentre as 8 potencialidades oferecidas, 6 foram reconhecidas 
como presentes no material por, ao menos, dois terços dos avaliadores (Figura 
01). Já no universo de 6 possíveis fragilidades, apenas uma teve votação 
com esta expressividade (Figura 02). A questão aberta permitiu que 12 dos 
15 avaliadores aprofundassem suas avaliações. O comentário mais frequente 
critica a extensão do livreto: “O material é extenso demais, dependendo do 
público-alvo pode se tornar enfadonho” (Avaliador 1), “... o conteúdo é um 
pouco extenso” (Avaliador 3), “Ele poderia ser menor, mais condensado” 
(Avaliador 6) e “... deveria ser mais sintetizado” (Avaliador 11). Quando 
pertinente, outras respostas obtidas na pergunta aberta serão resgatadas ao 
longo da discussão dos resultados.

Figura 01 - Potencialidades do livreto “Planta não serve pra nada?”

(a) abordagem de conceitos científicos de forma acessível; (b) contribuição para 
a valorização da biodiversidade vegetal; (c) diálogo com a experiência de vida do 
leitor; (d) contribuição para o debate sobre conservação ambiental; (e) exposição de 
diferentes visões sobre a relação entre sociedade, ciência, tecnologia e meio ambiente; 
(f) capacidade de atrair a atenção do leitor; (g) contribuição para valorização do 
conhecimento popular; e (h) subsídios à compreensão dos impactos da exploração de 
recursos vegetais.
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Figura 02 - Potencialidades do livreto “Planta não serve pra nada?”

(a) o material desperta o interesse pela exploração dos recursos vegetais; (b) o 
material contribui para o mito de que a ciência, através da tecnologia, é fonte de 
soluções para todas as mazelas da sociedade; (c) o material ignora aspectos atuais 
sobre os temas abordados; (d) o material não promove contextualização histórica 
dos temas abordados; (e) o material transparece que a ciência não influencia e nem 
é influenciada por aspectos sociais, políticos e econômicos; e (f) o material usa 
afirmações sensacionalistas.

ASPECTOS TÉCNICOS

Torrezzan (2009) diz que é comum materiais preparados por 
profissionais da área pedagógica serem deficientes em fatores técnicos, como, 
por exemplo, na semiótica, na estética e no design. Marcato e Figueiredo 
(2007) afirmam a capacidade de elementos visuais tornarem assuntos mais 
atraentes e viáveis ao público. Para a discussão dos aspectos não-verbais, é 
interessante resgatar dois formantes básicos da dimensão plástica da linguagem 
(GREIMAS, 2004). O formante cromático manifesta-se no contraste entre 
as cores frias utilizadas para a sensação de tranquilidade e as cores quentes 
das caixas de texto para despertar a atenção (SILVEIRA, 2015). Ainda que 
válida a recomendação do Avaliador 9 de tornar o livreto mais descontraído 
através do uso frequente de cores quentes, é possível que isso tornasse a 
leitura cansativa. Por sua vez, o formante eidético é estruturado em planos 
retangulares de vértices arredondados. O formato retangular associa-se à ideia 
de retidão e honestidade, agregando credibilidade, enquanto sua tendência à 
sensação de tédio é atenuada por vértices arredondados, gerando o efeito de 
infinidade coligado aos círculos (DONDIS, 1997).
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Outro fator importante são os recursos visuais. Com efeito, foi nesta 
categoria a avaliação menos positiva do livreto (Tabela 01), com crítica direta 
do Avaliador 04: “Escolheria imagens com melhor qualidade (às vezes as 
imagens estão um pouco distorcidas)”. Grillo (2009) marca a relevância das 
imagens como reforço e síntese do texto já escrito, ilustrando o material verbal 
em um outro registro semiótico - o Princípio da Repetição. No livreto, pode-
se destacar a utilização de fotografias abertas de áreas desmatadas no reforço 
à noção de degradação ambiental descrita no texto. Nascimento, Bezerra e 
Heberle (2011) reconhecem que as imagens também podem representar 
algum conceito ou narrativa - como a figura do livreto que ilustra um ancião 
realizando procedimentos de cura - ou, ainda, promover interação com o leitor 
- como a figura do livreto em que a angulação da participante projeta maior 
envolvimento.

Além de fotografias, outros tipos de figuras são utilizados no livreto. 
O infográfico é a combinação de elementos icônicos e tipográficos que gera 
um produto capaz de acompanhar e, até, substituir o texto principal (SOUZA, 
2012). De forma mais simplificada, mas com elementos semelhantes, 
esquemas propiciam uma representação concreta e fácil das etapas de um 
processo (GRILLO, 2009). As charges e cartoons, gênero marcado pelo 
caráter cômico/crítico de suas mensagens, também são úteis ao objetivo da 
DC de difundir informação e provocar reflexão (BRESSANIN, 2007).

Sobre os recursos textuais, Alferes e Agustini (2008) ilustram algumas 
formas textuais recorrentes na DC. Os enunciados definitórios são aqueles 
que buscam definir nomes através da descrição de sua finalidade ou da 
atribuição de uma característica marcante. Um exemplo está na seguinte 
passagem do livreto: “vetor - molécula de DNA capaz de se duplicar de forma 
autônoma”. Já os enunciados explicativos buscam dizer o que já foi dito, mas 
agora de uma outra forma, como no trecho sobre unidades de conservação 
onde se diz: “interferência (...) sustentável, ou seja, por meio de modelos de 
desenvolvimento que permitam a geração de riquezas sem comprometer o 
ecossistema”.

Os enunciados analógicos, por sua vez, são construídos através da ideia 
de correspondência entre termos, como no box sobre o Santo Daime onde 
é estabelecida analogia entre “composto psicotrópico” e “remédios de tarja 
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preta”. Já os enunciados comparativos associam componentes de diferentes 
discursividades, normalmente usando elementos alcançáveis ao leitor para 
aproximá-lo do conhecimento científico - é o caso da nota que compara 
“tricomas” a pelos. A combinação desses enunciados parece ser bem-sucedida 
na intenção de transmitir informação ao público leigo, haja vista que a maioria 
dos avaliadores considerou muito adequada a textualidade do livreto.

Nascimento e Rezende Junior (2010), em diálogo com Zamboni (2001), 
elencam outras marcas do texto de DC, como a presença de um apelo inicial 
à leitura, de recursos à atratividade, de interlocução direta com o leitor, de 
situações cotidianas etc. Neste aspecto, os Avaliadores 05 e 07 acreditaram 
que havia pouca interação do texto com o leitor, o que poderia ser atenuado 
pela inserção de mais perguntas retóricas ou pelo uso mais frequente do 
“você”. Outro apontamento do Avaliador 07 diz: “vocabulário pouco claro 
em alguns pontos”. Para Nascimento (2005), a convivência da linguagem 
cotidiana com os termos técnicos é um traço importante da DC. No nível 
sintático, a autora destaca, ainda, o uso de parágrafos com poucas frases, 
simples e curtas.

À luz desses argumentos, percebe-se a influência dos aspectos técnicos 
do material de divulgação em seu potencial pedagógico, fatores como esses 
que podem ter levados dez avaliadores a indicarem que o livreto possui a 
capacidade de atrair a atenção do leitor (Figura 01). De mesmo modo, a 
textualidade empregada pode ter tido influência na opinião dos avaliadores 
quando apontaram a abordagem de conteúdos científicos de forma acessível 
como a maior potencialidade do livreto (Figura 01).

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Afora fatores técnicos, a cautela exigida na produção de materiais de 
DC envolve cuidados com o conteúdo abordado. Com efeito, a seleção e a 
organização do conteúdo do material foram consideradas muito adequadas 
por, respectivamente, 87% e 80% dos avaliadores (Tabela 01). Um equívoco 
comum é a adoção de afirmações sensacionalistas. Rublescki (2009) alerta 
que o jornalismo científico produz notícias distorcidas ao divulgar descobertas 
como estratégia para provocar emoções no público consumidor, promovendo 
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as vendas. Este problema, porém, parece não ser repetido no livreto posto que 
nenhum avaliador apontou essa como uma fragilidade do material.

Também houve cuidado para que, ao tratar de temas de interesse 
socioambiental, o livreto não transparecesse que a Ciência e Tecnologia 
(CT) são neutras à influência de agentes políticos e econômicos - apenas um 
avaliador considerou que o material incorreu neste erro (Figura 02). Segundo 
Oliveira (2008), essa neutralidade estaria baseada na percepção da CT como 
atividades meramente racionais, imunes a juízos de valor e pressões externas. 
Auler e Delizoicov (2006) afirmam que a gestão da CT é resultado de decisões 
políticas, assim como a apropriação de seus saberes e produtos responde ao 
interesse de grupos hegemônicos. Efetivamente, desde a década de 1950, 
autores como Robert Merton e John Bernal já encaravam a CT como produtos 
sociais e não apenas como empreendimento epistemológico (CHRISPINO, 
2017).

A abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) se apoia nessa 
premissa para defender que a educação discuta as relações entre CT e 
sociedade - potencialidade do livreto segundo dois terços dos avaliadores 
(Figura 01) - e, assim, capacite o estudante para ter maior participação em 
debates científicos e na condução da CT (BAZZO; LISINGEN, PEREIRA, 
2003). Ter esse compromisso implica evitar que os conteúdos sejam tratados 
de forma desatualizada e descontextualizada - fragilidades pouco identificadas 
no livreto (Figura 02). A contextualização do conhecimento científico - origem/
consequências - e a discussão de problemas atuais são pontos estratégicos 
para que a abordagem CTS alcance seus objetivos (YAGER; AKCAY, 2008; 
CHRISPINO, 2017). Mesmo comprometido com essa perspectiva, para 
4 avaliadores, o livreto contribui para o mito de que a Ciência é fonte de 
soluções para todas as mazelas da sociedade (Figura 02). É possível que 
trechos do livreto tenham tratado de descobertas e inovações tecnocientíficas 
sem ponderar sobre seus riscos e limitações.

Outro compromisso do livreto é a colaboração com a questão ambiental. 
Por meio da Botânica Econômica, busca-se promover a valorização da 
biodiversidade vegetal - segunda maior potencialidade do material para os 
avaliadores (Figura 01) - mas, também, conscientizar sobre os impactos 
que sua exploração comercial pode trazer. Desse modo, espera-se ajudar na 
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capacitação do leitor para o debate sobre conservação da biodiversidade. 
Contudo, ainda que muitos avaliadores percebam esta contribuição e indiquem 
que o material fornece subsídios à compreensão dos impactos da exploração 
(Figura 01), a possibilidade do livreto despertar no leitor o interesse por 
explorá-los foi a maior fragilidade encontrada (Figura 02). Diante desta 
contradição, é possível discutir diferentes formas de se apropriar da natureza 
e seus impactos, antepondo agricultura tradicional e agroecologia (NODARI; 
GUERRA, 2015).

Além da agroecologia, a Botânica Econômica permite trazer à tona 
diversos outros saberes populares. Para 60% dos avaliadores, o livreto 
contribui com a valorização do conhecimento popular (Figura 01), sendo 
pontualmente elogiado pelo Avaliador 7: “Pontos positivos do livro: (...), 
valorização dos diferentes tipos de conhecimento (científico, religioso, 
cotidiano, etc.)”. Abordar os saberes populares sobre plantas na educação 
é muitas vezes associado a maior vinculação do conteúdo com o debate 
ambiental e melhorias no ensino de Botânica (REBELLO, 2019). De fato, 
o saber popular pode ajudar a aproximar o conteúdo abordado à experiência 
de vida do leitor. Mais de dois terços dos avaliadores consideraram esta 
como uma das potencialidades do livreto (Figura 01), porém, houve a 
crítica do Avaliador 8: “Poderia ter abordado questões mais próximas a 
realidade dos alunos”. Diante da aprendizagem significativa, a apreensão de 
novos conhecimentos é facilitada pela associação destes com experiências e 
conhecimentos já adquiridos pelo aluno (VALADARES, 2011).

CONCLUSÃO

As discussões promovidas apontam não apenas a competência do 
livreto “Planta não serve pra nada?” enquanto recurso para a contextualização 
do conteúdo de Botânica, como, também, ilustram a complexa rede de fatores 
envolvidos na elaboração de um material de divulgação. Espera-se colaborar 
para que profissionais dedicados a esta tarefa atentem-se tanto aos aspectos 
pedagógicos, quanto técnicos de seus produtos.
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Analyzing the process of Scientific Literacy in a science club
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RESUMO
No artigo, analisamos as potencialidades de um programa de iniciação científica 
para alfabetização científica de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Baseados na noção de atuação docente e dos modos de ação do discurso, destaca-se 
as produções culturais da escola, como artefatos que atuam promovendo capacidades 
significativas de alfabetização científica. Nesse pressuposto, analisamos os registros 
das atividades práticas elaborados pelos alunos, por meio de categorias teóricas que 
reúnem critérios de alfabetização científica reconhecidos pela literatura especializada. 
Os resultados apontam contribuições para o (i) pensamento científico e para a (ii) 
formação de sujeitos críticos e tomada de decisão. Nos dados, observamos elementos 
do desenvolvimento de dimensões prática, cívico, política e cultural da alfabetização 
científica, os quais indicam a possibilidade de promoção de uma visão ampla da 
sociedade desde a tenra idade. Por fim, reafirmamos a necessidade de valorização da 
capacidade criativa da escola na elaboração de instrumentos de operacionalização de 
suas demandas.
Palavras-chave: Alfabetização científica; Clube de Ciências; Ensino de Ciências.

ABSTRACT
In the article, we analyzed the scientific literacy potential of a scientific initiation 
program for students in the early years of elementary school through a thematic 
analysis of student records prepared during the performance of practical activities. 
Understood as cultural productions of the school, these artifacts act by promoting 
significant scientific literacy skills. The results point to contributions to (i) scientific 
thinking and (ii) Formation of critical subjects and decision making. We consider the 
development of practical, civic, political and cultural dimensions of scientific literacy, 
the possibility of promoting a broad view of society even in younger students and the 
school's creative capacity in the elaboration of instruments for operationalizing their 
demands.

1 Colégio Pedro II/Departamento dos Anos Iniciais/Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Educação e Sociedade -GEPES, gepes.cpii@gmail.com 
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INTRODUÇÃO

No campo da educação científica é consenso a necessidade do Ensino 
de Ciências desde a tenra idade (BORGES; MORAIS, 1998; LORENZETTI; 
DILIZOICOV, 2001; LIMA; LOUREIRO, 2013; VIECHENESKI; 
CARLETO, 2013ab),  considerando-se a contribuição do conhecimento 
e do pensamento científico para o desenvolvimento intelectual/cognitivo 
(BORGES; MORAIS, 1998; LORENZETTI; DILIZOICOV, 2001), social, 
cultural (LIMA; LOUREIRO, 2013; VIECHENESKI; CARLETO, 2013ab) 
e político dos alunos (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004). Pressupõe-se 
que, na sociedade atual, ter acesso ao conhecimento científico é “uma questão 
de sobrevivência” (LIMA; LOUREIRO, 2013, p. 15), pois este se figura como 
um bem-comum (OLIVEIRA; FALTAY, 2019), necessário para os sujeitos 
se inserirem e participarem ativamente na comunidade e na realidade de um 
modo geral (LIMA; LOUREIRO, 2013).

Dessa forma, surge a preocupação com a popularização do 
conhecimento científico de forma crítica (KRASILCHIK; MARANDINO, 
2004; OLIVEIRA; FALTAY, 2019). Nesse caso, seria preciso um processo de 
alfabetização científica (AC) desenvolvido em espaços formais e não-formais 
de ensino de modo a proporcionar o domínio do conhecimento científico pela 
população (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004).

A educação científica no âmbito do Ensino Fundamental I conforma-se 
como um espaço-tempo em potencial para o desenvolvimento da alfabetização 
científica, já que tem como especificidade a regência das turmas por um único 
docente, responsável por abordar todas as áreas. Isso facilitaria um trabalho 
integrado, em que o “Aprender ciências é aprender a ler o mundo”, a partir 
da “interação com o ambiente”, “com outras pessoas” e com outras áreas de 
conhecimento (BORGES; MORAIS, 1998, p. 15).

Entretanto, a insegurança do professor em desenvolver os conteúdos, 
principalmente na realização de experimentos (HAMBURGER, 2007), é 
considerada um dos grandes obstáculos nesse segmento de ensino (RABONI, 
2002). Essa insegurança se relaciona a sua formação inicial, pois quanto menor 
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o nível de formação do docente, maior o sentimento de falta de recursos para 
o ensino, de domínio dos conteúdos e de conhecimento sobre o processo de 
aprendizagem dos indivíduos.

Além disso, para o desenvolvimento da alfabetização científica, os 
estudos apontam outros desafios relacionados ao planejamento das atividades 
dessa área, uma vez que se observa que esta não possui um destaque 
conforme a sua importância. Ressalta-se ainda como obstáculos a falta de 
recursos teóricos, materiais e físicos (como a ausência de laboratórios para 
realização de experiências) e currículos engessados e ortodoxos, que limitam 
o desenvolvimento de capacidades políticas e sociais, impedindo qualquer 
processo de alfabetização científica.

Buscando dirimir essas limitações, foi proposta a implantação de um 
programa de iniciação científica de alunos dos anos iniciais em uma escola 
federal de Ensino Básico do Rio de Janeiro. Operacionalizado por meio 
de clubes de ciências, o projeto objetiva sobretudo estimular processos de 
alfabetização científica e contribuir com o desenvolvimento do espírito 
científico dos alunos.

A possibilidade de promoção da AC nesse espaço-tempo é tomada 
como objeto de estudo da presente pesquisa, a partir da análise do potencial de 
artefatos e materiais do programa para promoção da alfabetização científica 
dos estudantes. Nesse propósito, discutimos na próxima seção alguns critérios 
de avaliação da alfabetização científica destacados pela literatura especializada 
e que são utilizados como matriz analítica para análise dos dados. Em seguida, 
apresentamos o processo metodológico da investigação, para, posteriormente, 
destacarmos os resultados principais e, por fim, realizarmos nossas 
considerações finais.

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: QUAIS OS CRITÉRIOS PARA 
AVALIAÇÃO?

A alfabetização científica se constitui na área de Ensino de Ciências 
como um conceito polissêmico e com diferentes dimensões processuais 
(KRASILCHIK; MARANDINO, 2004; MARTINS, 2008). Isso porque seus 
sentidos em referência à língua inglesa não são unívocos, assim como sua 
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apropriação pelo campo acarreta implicações de caráter sociopolítico, cultural, 
econômico, cognitivo e linguístico (MARTINS, 2008).

Perante o exposto, cabe destacar nosso entendimento de AC como 
um processo vitalício, que envolve assuntos relacionados à Ciência e à 
Tecnologia, os quais permitem a atuação dos sujeitos em sociedade a partir 
da aplicação e crítica dos conhecimentos científicos na realidade vivida 
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). Essa proposta visa melhorar a 
participação dos cidadãos na tomada de decisões, por meio de um Ensino 
de Ciências preocupado com uma formação que os prepare para atuar mais 
efetivamente em sociedade (LORENZETTI; SIEMSE; OLIVEIRA, 2017).

Logo, os conhecimentos científicos necessitam ser difundidos 
em todos os setores da sociedade e ter sua importância reconhecida nas 
interações discursivas em sala de aula como uma dimensão crítica para os 
processos de construção do conhecimento científico na escola. Isso implica 
o desenvolvimento de capacidades de julgamento e tomada de decisão 
responsável para melhoria na qualidade de vida pessoal e coletiva.

Essa perspectiva não especifica uma capacidade, mas um conjunto 
de habilidades e competências que incluem a discussão de condicionantes 
sociais envolvidos nos temas de aprendizagem. No caso, quando o indivíduo 
passa a fazer uso dos conhecimentos científicos nas práticas sociais, diz-se 
alfabetizada cientificamente. Portanto, não é um processo linear ou mecânico, 
mas contínuo, no qual o conhecimento está em renovação constante, o que 
ultrapassa os espaços institucionais e engloba ações relacionadas a diversas 
áreas como meio ambiente, saúde, entre outras.

Todavia, face a essa demanda, haveria preocupação com os indicadores 
de AC. Bybee (1995, apud CARVALHO; SASSERON, 2011) descreve 
algumas dimensões da Alfabetização Científica, a saber: AC funcional, AC 
conceitual e procedimental e AC multidimensional.

(i) A AC funcional “considera o vocabulário das ciências, ou seja, termos 
próprios e específicos das ciências usados por cientistas e técnicos”, por 
meio dos quais os estudantes devem ser capazes de ler e escrever textos 
utilizando esse vocabulário (CARVALHO; SASSERON, 2011, p. 63);

(ii) Em relação à AC conceitual e procedimental, se percebe “as relações 
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existentes entre as informações e os experimentos adquiridos por uma 
comunidade e o estabelecimento de ideias conceituais, conhecimento 
sobre os processos e ações das ciências que se constroem enquanto 
conhecimento sobre o mundo” (Ibidem);

(iii) A AC multidimensional é a união da necessidade de conhecimento 
do vocabulário das ciências e saber como utilizá-lo de maneira adequada 
e a importância também de se compreender “como a ciência constrói 
conhecimento dos fenômenos naturais, para assim perceber “o papel 
das ciências e tecnologias em sua vida” (Ibidem).

Por sua vez, Lorenzetti, Siemse e Oliveira (2017) especificam 
parâmetros de diversas dimensões da AC, a saber:

(i) Prática: revela a percepção de conceitos e ou elementos típicos 
de linguagem científica constatando sobre os fenômenos naturais ou 
processos por uma perspectiva científica, bem como a resolução de 
problemas cotidianos;

(ii) Cívica ou Política: “tem o enfoque no estímulo à tomada de 
decisões”, individuais ou coletivas, relacionadas a problemáticas do 
conhecimento científico (Ibidem, p. 12);

(iii) Cultural: destaca a “percepção da Ciência como uma atividade 
humana” que se relaciona com aspectos políticos, econômicos e sociais 
que “influenciam no processo de construção e desenvolvimento de cada 
indivíduo” (Ibidem, p. 14);

(iv) Profissional ou Econômica: refere-se a “importância econômica 
de determinado assunto ou ressaltar aspectos relacionados à formação 
profissional dos estudantes” (Ibidem, p. 15).

Com base nesses indicativos e no inventário de habilidades citadas por 
Carvalho e Sasseron (2011), a partir do trabalho de Fourez (1994), podemos 
considerar que estes componentes estão ligados principalmente ao:

(a) Pensamento científico: “utiliza conceitos científicos e é capaz de 
integrar valores; conhece os principais conceitos, hipóteses e teorias 
científicas e é capaz de aplicá-las; aprecia as ciências e as tecnologias 
pela estimulação intelectual que elas suscitam; compreende que 
a produção dos saberes científicos depende, ao mesmo tempo, de 
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processos de pesquisas e de conceitos teóricos; faz distinção entre os 
resultados científicos e a opinião pessoal; possui suficientes saber e 
experiência para apreciar o valor da pesquisa e do desenvolvimento 
tecnológico; extrai da formação científica uma visão de mundo mais 
rica e interessante” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 67-70);

(b) Natureza da Ciência: “compreende que a sociedade exerce controle 
sobre as ciências e as tecnologias e que as mesmas, refletem a sociedade; 
compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as 
tecnologias por meio do viés das subvenções que a elas concede; 
reconhece os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para 
o progresso do bem-estar humano; compreende que a produção dos 
saberes científicos depende, ao mesmo tempo, de processos de pesquisas 
e de conceitos teóricos; reconhece a origem da ciência e compreende 
que o saber científico é provisório, e sujeito a mudanças a depender 
do acúmulo de resultados; compreende as aplicações das tecnologias 
e as decisões implicadas nestas utilizações; possui compreensão da 
maneira como as ciências e as tecnologias foram produzidas ao longo 
da história” (Ibidem);

(c) Formação de sujeitos críticos e tomada de decisão: “Sabe tomar 
decisões responsáveis no dia a dia; compreende que a sociedade 
exerce controle sobre as ciências e as tecnologias por meio do viés 
das subvenções que a elas concede; reconhece os limites da utilidade 
das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar humano; 
compreende as aplicações das tecnologias e as decisões implicadas 
nestas utilizações; conhece as fontes válidas de informação científica e 
tecnológica e recorre a elas diante de situações de tomada de decisões 
(Ibidem).

CARACTERIZAÇÃO DA INICIATIVA DOCENTE E PROCESSO DE 
ANÁLISE

No contexto escolar, entendemos a proposta de Iniciação Científica 
como expressão da capacidade de agência docente que se substancializa em 
posições e ações particulares, à exemplo da constituição do clube de ciências. 
Esse espaço-tempo é considerado como uma forma de melhoria do Ensino 
de Ciências, por possibilitar “uma visão de ciências, […] como processo 
permanente de construção da realidade” (MANCUSO et al., 1996, p. 42); e por 
atuar como espaço pedagógico que viabiliza estudos científicos, construção e 
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produção de conhecimentos e a integração com a comunidade, a partir da 
cooperação e solidariedade (PIRES et al., 2007, s.p.).

Nessa perspectiva, a iniciativa aqui estudada envolve professores e 
alunos do Ensino Fundamental I, sendo desenvolvida em dois campi do colégio, 
localizados nos bairros de Realengo e Engenho Novo, atendendo três grupos 
de, no máximo, 10 alunos cada, que frequentam o espaço quinzenalmente 
no contraturno escolar. Os discentes têm faixa etária de 10 à 12 anos, estão 
matriculados no quarto e quinto anos e são selecionados pelos professores 
regentes das turmas dos respectivos anos, tendo como critérios o interesse em 
ciências e a disponibilidade para frequentar o clube, já que se trata de uma 
atividade extracurricular não obrigatória.

Os encontros são dinamizados por estudos e atividades práticas sobre 
temas relacionados ao currículo do 5º ano, de forma a aprofundá-los e discuti-
los criticamente de modo aplicado em experimentos e na construção de modelos 
didáticos, relacionando teoria e prática. Entre as ações realizadas nos clubes 
de ciências, selecionamos para a análise da promoção da AC uma proposta de 
discussão sobre o “Crime ambiental” de Brumadinho, pela possibilidade de 
serem evidenciadas relações da produção mineral com o consumismo social e 
com a produção de energia, seja como fonte energética ou para o fornecimento 
de matéria-prima.

Inicialmente, realizamos uma leitura reflexiva das ações desenvolvidas, 
tentando identificar táticas, mecanismos e artefatos criados e ressignificados 
pelos professores (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2012) para materialização 
do projeto de formação científica discente.

Nesse processo, ressaltou-se os modos de ação dos formulários de 
registro das atividades práticas como um mecanismo potencial de promoção 
da AC. Mesmo sabendo que sua produção social não tinha pretensões de 
pesquisa, por estar voltada ao acompanhamento e à avaliação discente, 
tomamos os documentos como material de análise, caracterizando a 
investigação como uma pesquisa documental. No caso, foram reunidos como 
corpus de análise os registros dos experimentos desenvolvidos no contexto 
mencionado anteriormente, os quais referiam-se à simulação do rompimento 
da barragem de Brumadinho, às experiências de transformação dos diferentes 
tipos de energia, à construção de maquetes dos tipos de barragens e de usinas 



Parte V: Linguagens e Ensino de Ciências 

521

hidrelétricas, entre outras. A utilização do material para pesquisa foi autorizada 
pela escola, pelos alunos e por seus responsáveis.

Em seguida, pressupondo o texto como um modo de agir no mundo, 
sobre as pessoas e como forma de representação (RESENDE; RAMALHO, 
2017), buscamos analisar a estrutura desses documentos destacando, a partir 
da identificação e discussão crítica dos mecanismos e estratégias de (mobiliz)
ação, as formas de promoção da AC.

Por fim, analisamos os registros a partir das categorias teóricas destacadas 
no referencial teórico e que evidenciam as dimensões da AC, a saber: (i) 
Pensamento Científico; (ii) Natureza da Ciência; e (iii) Formação de sujeitos 
críticos e tomada de decisão. Esse procedimento baseou-se na capacidade 
dos sujeitos de composição de textos, que pressupõe o intercruzamento 
de discursos, como “um mosaico”, onde discursos são absorvidos e/ou 
transformados, podendo conservar ou ressignificar referências de contextos 
sociais mais amplos (KRISTEVA 1967 apud FIORIN, 2016, p. 163). Nessa 
linha de pensamento, buscamos identificar núcleos de sentido conformados 
pelos alunos no processo de síntese e conclusão da observação das atividades 
práticas, que atuaram como índices de inferências sobre as dimensões de AC 
alcançadas. Os dados principais dessas análises são apresentados nos tópicos 
a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados das análises foram agrupados em categorias gerais, a 
saber: (i) Artefatos e estratégias e (ii) Dimensões e aspectos da alfabetização 
científica. A primeira categoria reúne os dados da estrutura dos registros 
dos alunos, em que destacamos os modos de ação desses documentos como 
elementos potenciais de promoção da alfabetização científica dos estudantes. 
Na segunda categoria, são analisadas as dimensões de alfabetização científica 
alcançadas pelos alunos e apresentadas nos registros dos alunos a partir dos 
núcleos de sentido construídos em seus textos.
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ARTEFATOS E ESTRATÉGIAS

A análise do projeto do Programa de Iniciação Científica dos alunos 
dos anos iniciais destaca o modo de ação dos registros das atividades 
práticas como elementos potenciais de promoção da AC. Esses documentos 
são considerados em nossas análises como artefatos, “produções culturais” 
da escola na busca de operacionalização de demandas políticas próprias ou 
externas (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2012). No caso, identificamos no 
direcionamento sugerido pelos registros a materialização de elementos de 
promoção da alfabetização científica.

Com uma proposta que busca promover o pensamento científico, os 
documentos atuam de forma a organizar as ideias das crianças estimulando 
capacidades de observação, sistematização, interpretação de dados, elaboração 
de hipótese e explicação dos eventos. Com comandos simples como “Materiais 
utilizados”, os alunos passam a relacionar materiais e organizar informações, 
fatos e eventos, estimulando ao mesmo tempo a observação e a capacidade 
de relação de funcionalidade. Outro comando, “O que aconteceu?”, instiga os 
alunos a descriminarem informações, detalhando-as conforme a ocorrência 
dos eventos, integrando-as para explicar os fenômenos químicos e físicos 
analisados. As “Conclusões” aguça-os a realizar conjecturas que, confrontadas 
com os dados, permite-os confirmar ou rever conhecimentos e informações, 
ao correlacionar evidências enquanto processo de síntese.

Dessa forma, as propostas de registro materializam ações de promoção do 
pensamento e alfabetização científica, estimulando dimensões práticas, cívico 
e políticas. Por essa potencialidade, esses documentos foram selecionados 
para análise das dimensões da alfabetização científica dos alunos, conforme 
as relações estabelecidas por eles em seus registros.

DIMENSÕES E ASPECTOS DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

Os resultados dessa seção são provenientes da análise temática 
realizada nos registros feitos pelos alunos, cuja identidade é preservada por 
pseudônimos. No quadro abaixo, apresentamos alguns trechos dos documentos 
que exemplificam os níveis de AC alcançados pelos estudantes.
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Quadro 1 - Dimensões de AC a partir das unidades de sentido

(i) Pensamento científico

De forma geral, observa-se o desenvolvimento de capacidades 
relacionadas ao pensamento científico. Essa indicação baseia-se em 
apontamentos como o do núcleo N-001, em que o Aluno 1 demonstra 
distinguir resultados científicos e a opinião pessoal, ao mencionar a percepção 

Dimensões da AC Unidades de sentido

(i) Pensamento 
Científico

Aluno 1: A gente deve fazer experiências para comprovar o que 
é real e o que não é real [N-001]. Eu adoro muito, muito, muito, 
muito Ciências. Eu até quero ser cientista quando crescer.” [N-
002];
Aluno 2: “As pilhas ajudam a fazer fumaça, o jacaré foi o con-
dutor da energia até o grafite que começa a sair fumaça e pega 
fogo fazendo a luz.” [N-003];
Aluno 3: “Na usina hidrelétrica, a energia mecânica se 
transforma em elétrica, por conta do gerador.” [N-004];
Aluno 4: “a nossa turbina não girou como deveria porque a 
pressão foi fraca [N-007]. Na usina verdadeira a energia 
mecânica faz a turbina funcionar.” [N-008];
Aluno 5: “A nossa turbina não funcionou, suposições: O buraco 
estava muito apertado; [N-010] O fluxo do rio é muito mais forte 
que a água caindo.” [N-011]; 
“Quanto mais imãs você colocar mais rápido o aro gira, [N-
012] o meu não funcionou porque/suposições: o aro não estava 
bem raspado ou a bobina não foi bem feita.” [N-013];
Aluno 4: “Se não rasparmos o fio a bobina não gira. E se a 
bobina não estiver redonda ela também não funciona.” [N-014]. 
Aluno 6: “O experimento da turbina hidrelétrica não deu 
certo, pois os furos que fizemos na garrafa para encaixar o 
palito de churrasco eram muito pequenos, prendendo o palito 
de churrasco. [N-016] Outro motivo pode ser considerado é o 
motivo da pressão em que jogamos a água, como a pressão foi 
fraca demais, a turbina não girou. Em nossa segunda tentativa, 
realizamos a simulação perfeitamente! Pois os furos foram 
maiores e a pressão foi mais forte.” [N-017].

(ii) Formação de 
sujeito críticos e 
tomada de decisão

Aluno 7: “Eu gostei do experimento da minibarragem, 
aprendemos que não podemos ficar sem minério e podemos 
economizar o que já temos em casa e aproveitar.” [N-025];
Aluno 3, Aluno 4 e Aluno 8: “A mais perigosa é a de montante, 
pois ela se apoia no rejeito.” [N-028]. 



524

Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem

“real” e “não real”, o que remete a distinção entre a experiência sensível do 
mundo, a qual pode levar a mistificações e a percepção da realidade a partir 
dos conhecimentos científicos adquiridos. Além disso, o N-002 exemplifica a 
apreciação da pesquisa, pela estimulação intelectual que ela promove.

Nos núcleos N-003 e N-012 os alunos demonstram domínio de 
conceitos científicos, integrando fatos e informações para compreensão 
da situação vivida. Enquanto em N-004, N-008 e N-011 as informações 
experienciadas são relacionadas a contextos mais amplos, para compreensão 
de outros eventos.

Nos trechos N-007, N-010, N-013, N-014, N-016 e N-017 destaca-
se a aplicação de conceitos e a análise de fatores e variáveis que interferem 
na condução das atividades práticas, elaborando “suposições” e teorias para 
explicação dos acontecimentos. Esse processo aproxima-os da atividade 
científica, pois considera-se que o reconhecimento do erro na construção 
do conhecimento científico contribui para a percepção das limitações e 
possibilidades do fazer científico.

Entendemos que esses núcleos de sentido estabelecem relação com 
dimensões Prática (LORENZETTI; SIEMSE; OLIVEIRA, 2017) e Conceitual 
e Procedimental (CARVALHO; SASSERON, 2011) da alfabetização 
científica, onde se observa a aplicação de conceitos científicos a fenômenos 
e processos naturais ou de constituição científica, como a transformação da 
energia nas hidroelétricas. Além disso, demonstram domínio e aplicação do 
vocabulário científico, com a relação de ideias conceituais e conhecimentos 
sobre os processos.

(ii) Formação de sujeitos críticos e para tomada de decisão

O registro dos núcleos N-025 e N-28 tem como contexto uma discussão 
sobre o crime ambiental de Brumadinho, em que os alunos analisaram 
alternativas de barragem, avaliando os interesses envolvidos na escolha do 
modelo adotado pela Vale. Observa-se no relato do Aluno 7 (N-025) uma 
ponderação sobre a controvérsia envolvendo a necessidade constante da 
sociedade por matéria-prima e os efeitos predatórios da exploração da natureza. 
No caso, é sugerido que “podemos economizar o que já temos em casa e 
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aproveitar”, o que representa capacidade de tomar decisões responsáveis. 
Embora não indique dimensões sociais e políticas amplas, entendemos que 
esse tipo de posicionamento passa por uma análise e compreensão do impacto 
das próprias ações na natureza. Essa consciência envolve compreender, 
também, que as aplicações da ciência e da tecnologia podem gerar efeitos 
danosos ao ambiente e a própria sociedade.

Esse fato é aludido em N-028, quando, após análises e discussões sobre 
a engenharia de barragens, os alunos concluem ser a opção utilizada pela Vale a 
mais perigosa. No caso, é demonstrada a capacidade de uso de conhecimentos 
científicos e compreensão de interesses, integrando-os para compreensão de 
acontecimentos da sociedade e do ambiente.

Embora, em menor ocorrência, observamos registros que indicam 
elementos relacionados à dimensão Cultural (LORENZETTI; SIEMSE; 
OLIVEIRA, 2017, p. 13-14), à medida que destacam “a percepção da Ciência 
como uma atividade humana” que se relaciona com “aspectos políticos, 
econômicos e sociais” (Ibidem); a tomada de decisões responsáveis; e entende 
que a aplicação da Ciência e da tecnologia implicam consequências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados, podemos considerar a potencialidade 
criativa da escola na produção de materiais e artefatos que atuam de modo a 
operacionalizar suas demandas. Essa consideração baseia-se nas produções 
dos registros para os alunos, os quais, por sua estrutura, materializam 
ações de promoção do pensamento e alfabetização científica, estimulando a 
organização das ideias das crianças, promovendo capacidades de observação, 
sistematização, interpretação de dados, elaboração de hipóteses e explicação 
dos eventos.

Isso é confirmado com a análise dos registros das crianças que indicam o 
desenvolvimento de critérios relacionados a várias dimensões da alfabetização 
científica, com a promoção do pensamento científico e incentivo à análise 
críticas e tomada de decisão. No caso, observa-se o domínio de conceitos 
científicos; integração de fatos e informações para compreensão das situações 
vívidas; aplicação de conhecimentos em contextos mais amplos; entre outros.
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Esses dados reforçam a indicação da possibilidade de desenvolvimento 
da alfabetização científica nos anos iniciais a partir de uma perspectiva crítica, 
com a busca de uma compreensão mais ampla da realidade, em que aspectos 
políticos, sociais e econômicos do fazer científico sejam evidenciados.
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Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de 
Ensino-Aprendizagem

Simone Pinto1

INTRODUÇÃO

Participar do Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e 
do Ambiente sempre foi uma prática minha, desde sua primeira versão, em 
regra como ouvinte entre palestras e apresentações de trabalhos de meu 
interesse. Por isso, receber o convite para representar minha instituição no VI 
ENECIENCIAS me deixou extremamente lisonjeada. 

Em um ano atípico, permeado de perdas e desafios, recebo esta missão. 
Porém, ao buscar informações mais detalhadas sobre o evento me deparo com 
o seu novo nome: Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do 
Ambiente Guaracira Gouvêa, em merecida homenagem àquela que, pra mim, 
foi muito mais que apenas uma orientadora em meu doutorado. Participar 
desse evento, dividindo com os parceiros essa homenagem foi extremamente 
doloroso e ao mesmo tempo muito prazeroso. Talvez só quem tenha convivido 
com Guaracira entenda a profundidade dessa emoção. 

Como dito, participar do ENECiências é uma prática, mas participar do 
VI ENECiências foi especial. Ainda mais dialogando com diferentes olhares 
sobre a educação não formal.

A relação “Ensino de Ciências e educação não formal” tem sido objeto 
de pesquisa e reflexão em vários aspectos, por isso vem se consolidando 
e deixando cada vez mais evidente a importância dessa parceria. Sabe-
se que a escola sozinha não consegue dar conta dos avanços científicos e 
tecnológicos da sociedade moderna promovendo uma maior diversidade de 
espaços de ensino e aprendizagem para além da sala de aula. É neste sentido 
que os museus e centros de ciências têm demonstrado suas contribuições 
para a alfabetização científica. Sua relação com objetos, tempo e espaços 
são diferentes da escola, permitindo a utilização de várias metodologias e 
estratégias em prol de uma educação científica.  

1 Museu Ciência e Vida. spinto@cecierj.edu.br
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Em nossa sala tivemos trabalhos extremamente relevantes que 
promoveram diversas reflexões e trocas de experiências por diferentes atores 
na área de educação em ciências e espaços não formais de educação.  Essas 
reflexões nos permitem ampliar o olhar para essa relação no âmbito de fortificá-
la cada vez mais, e também aumentar os campos de pesquisas. Além disso, 
nos permitem observar que essa parceria não se esgota, estando sempre em 
construção e envolvendo diferentes atores: professores, alunos, comunidade, 
pesquisadores, educadores de museus e diversos outros, sempre em busca de 
uma educação científica de qualidade.

O trabalho de Vanessa Moura Ferreira e Débora de Aguiar Lage, 
“Utilização de espaços não formais de ensino como estratégia para a 
aprendizagem de fontes de energias Renováveis”, destaca a importância 
da utilização de espaços não formais de educação, no caso o Museu da 
Light, como estratégia motivadora para despertar o interesse dos alunos em 
determinado conteúdo, apontando que a utilização de práticas pedagógicas 
diferenciadas da sala de aula contribui para melhorar a aprendizagem. 

Para reforçar a importância desses espaços, mas com um olhar para 
as atividades itinerantes, tivemos as discussões trazidas por Thais e Eline 
em “Contribuições dos espaços não formais para o Ensino de Ciências: 
analisando uma exposição itinerante da Caravana da Ciência do Rio 
de Janeiro”, destacando que o Ensino de Ciências pode ser realizado de 
diferentes formas e espaços, e que atividades que aproximam o conhecimento 
da população contribuem para a construção do conhecimento do indivíduo. 
Fica evidenciado nesses dois trabalhos que os espaços não formais de educação 
são recursos que podem ser uma ferramenta com grande potencial de agregar 
conteúdos e contribuir para educação em ciências.

O texto: “A exposição NeuroSensações do espaço Ciência Interativa 
ECI/IFRJ campus Mesquita: uma estratégia de educação não formal em 
ciências”, nos apresenta o Espaço Ciência Interativa(ECI) e, a partir dele, 
a utilização de uma exposição como estratégia de educação não formal 
em ciências. Marta, Allan e Chrystian nos apresentam o potencial da 
exposição NeuroSensações, inserindo ludicidade no discurso expositivo de 
alguns aparatos representados na exposição. De acordo com seus estudos, 
essas intervenções podem contribuir para a divulgação científica, bem 
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como promover uma discussão a respeito da dimensão social da ciência. 
É interessante destacar neste trabalho a possibilidade de itinerância da 
exposição. Além disso, a intervenção proposta pela equipe do ECI, também 
pode estimular questionamentos e reflexões acerca da interação ou não 
interação do público escolar com o experimento.

Estudar e entender como está acontecendo o processo de divulgação 
da ciência em diferentes espaços de educação não formal é extremamente 
importante para aqueles que atuam nessa área. Neste caminho, o estudo 
apresentado por Carolina, Laíse e Marcelo em “Caminhos e perspectivas 
da divulgação científica em espaços não formais de educação” nos ajudam 
a refletir sobre o que está sendo produzido e quais são as abordagens 
metodológicas utilizadas em diferentes espaços. Buscar responder as questões 
do estudo se faz necessário em qualquer tempo e pode favorecer a reflexão das 
pessoas envolvidas em promover ações de divulgação científica em prol dos 
mais diversificados temas e públicos.

Uma reflexão acerca dos museus escolares nos é apresentada no texto de 
Adriana e Eline, “O papel dos museus escolares no Ensino de Ciências: o caso 
do Museu de História Natural do ISERJ”. Este estudo aponta a contribuição 
desse museu para o Ensino de Ciências na educação básica e na formação 
de professores, pontuando a importância de revitalizá-lo e levá-lo para além 
de um ‘repositório de patrimônio histórico’. Além disso, corroborando as 
autoras, ter um espaço museal dentro da escola é um privilégio e pode trazer 
contribuições significativas à educação em ciências.

Com o objetivo de nos apresentar os trabalhos relativos à temática 
‘centros e museus de ciências’ (CMC), o texto “A divulgação científica por 
meio dos centros e museus de ciências: apontamentos e considerações” 
discorre sobre os trabalhos publicados nos anais do ENECiências no período 
de 2008 a 2018.  O estudo evidencia o processo de divulgação da ciência por 
meio de diversas atividades e fortalece a parceria dos CMC com a educação 
formal, especificamente com o Ensino de Ciências. Além disso, como apontam 
os autores, estudos como este favorecem o entendimento das produções na 
área, promovendo uma troca de saberes entre diferentes atores de diversas 
áreas do conhecimento.

Trazer a discussão sobre o uso da tecnologia em espaços não formais 
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e formais é extremamente significativo. Mapear como essa tecnologia está 
sendo apresentada em estudos e trabalhos de pesquisa nos direcionam o olhar 
para essas questões e pode nos auxiliar na melhor utilização destes aparatos 
tecnológicos. Neste sentido, o texto “O uso da tecnologia em espaços não 
formais: mapeamento em periódicos na área de Ensino de Ciências”, nos 
permite observar que a utilização de tecnologia, seja em museus e centros de 
ciências ou em sala de aula, ainda é incipiente, e que é importante destacar a 
contribuição que aparatos tecnológicos podem trazer para ambos os espaços 
em virtude da sociedade atual.

Por fim, falar do Museu Nacional nesse momento de reconstrução 
foi extremamente significativo. É o que fazem Julia e Marcelo no texto “A 
divulgação científica do Museu Nacional: estudo netnográfico das atividades 
pós incêndio de 2018”.  O estudo nos aponta todas as ações que o MN vem 
desenvolvendo pós-incêndio e nesse período de pandemia. 

Todos os trabalhos apresentados nos deixam uma importante reflexão: é 
fundamental que atividades de DC não parem, tanto no âmbito de ações quanto 
de pesquisas, e que as relações entre educação formal e não formal sejam 
cada vez mais estreitas em busca de uma qualidade melhor para educação em 
ciências.
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Utilização de espaços não formais de ensino como 
estratégia para a aprendizagem de fontes de 

energias renováveis
Use of non-formal teaching spaces as a strategy for learning 

renewable energy sources

Vanessa Moura Ferreira1 e Débora de Aguiar Lage2

RESUMO
O processo atual de ensino encontra -se ultrapassado, com predomínio de métodos 
tradicionais. Por isso, faz-se necessária a utilização de metodologias que possam 
atrair a atenção do aluno para que tenhamos uma melhor aprendizagem do conteúdo. 
Este trabalho tem por objetivo a realização de uma aula de campo como atividade 
motivadora que atraia o interesse dos alunos para o estudo das fontes de energias 
renováveis. Entre as atividades pedagógicas desenvolvidas estão: aula expositiva 
dialogada e aula de campo no Museu Light da Energia. Como produto da visita ao 
museu, foi proposto que os estudantes elaborassem uma exposição fotográfica com as 
imagens feitas por eles durante a aula de campo, com o intuito de estimular nos outros 
estudantes o interesse sobre o tema, além de trabalhos de pesquisa que culminaram 
um debate em sala de aula. A visita ao museu proporcionou uma melhor aprendizagem 
sobre a importância das fontes de energias renováveis.
Palavras-chave: Aula de campo; Museu; Energias renováveis.

ABSTRACT
The current teaching process is outdated, with a predominance of traditional methods. 
Therefore, it is necessary to use methodologies that can attract the student's attention 
so that we have a better learning of the content. This work aims to conduct a field class 
as a motivating activity that attracts students' interest in the study of renewable energy 
sources. Among the pedagogical activities developed are: dialogued expository class 
and field class at the Light Museum of Energy. As a product of the visit to the museum, 
it was proposed that students develop a photographic exhibition with the images made 
by them during the field class, in order to stimulate interest in other students on the 
subject, in addition to research work that culminated in a classroom debate. The visit 
to the museum provided a better learning about the importance of renewable energy 

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)/ Mestrado profissional em Ensino de 
Biologia (ProfBio/UERJ)/ Bolsista Capes - nessamfbio3@gmail.com 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)/ Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues 
da Silveira (CAp-UERJ) - deboralage.uerj@gmail.com 
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sources.
Keywords: Field class; Museum; Renewable energy.

INTRODUÇÃO

Nosso sistema educacional ainda é muito tradicional, utilizando 
até hoje métodos de ensino que Paulo Freire (1996) chamou de educação 
bancária. As aulas, em sua maioria, são apenas expositivas, mesmo àquelas 
que utilizam recursos como, por exemplo, o data show. Para Gandra, Silva e 
Vinholi Junior (2018) uma postura conteudista ou que frise apenas o ensino 
de conceitos científicos é ultrapassada, pois a ciência está em construção e 
os conceitos podem tornar-se obsoletos, logo tudo o que foi ensinado passa 
a ser efêmero. Por isso, faz-se necessária a utilização de metodologias que 
possam atrair a atenção do aluno para que, ao longo do processo, tenhamos 
uma melhor aprendizagem do conteúdo trabalhado. Uma dessas metodologias 
é a utilização de espaços não formais de ensino, ou seja, um local externo e 
não pertencente ao estabelecimento de ensino.

Pensando nisso, este trabalho teve por objetivo a realização de uma 
aula de campo no Museu Light da energia, como atividade motivadora que 
atraia o interesse dos alunos para o estudo das fontes de energias renováveis. 
O conteúdo escolhido faz parte da área da Ecologia, trabalhada na terceira 
série no Ensino Médio. Esse tema foi escolhido pelo fato dos livros didáticos 
abordarem-no da maneira superficial. Contudo, tanto no espaço formal, 
quanto no espaço não formal de ensino, a Educação Ambiental (EA) deve 
ser ensinada de modo a propiciar ao aluno reflexão crítica, gerando debate 
sobre a realidade a qual ele está inserido. Diferente da educação tradicional, 
chamada por Paulo Freire de educação bancária, que se realiza apenas pela 
transmissão dos conhecimentos por parte do educador para os educandos, 
sem promover nenhum tipo de crítica ou debate. Nesse sistema educacional, a 
aprendizagem se dá de forma vertical, de cima (professor) para baixo (aluno). 
A educação libertadora, proposta por Freire (1996), tem por objetivo promover 
o questionamento das relações dos homens entre si e desses com o mundo, por 
meio de uma visão crítica da realidade.

Além disso, sabemos que os cuidados com o meio ambiente e a 
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preocupação com o desenvolvimento sustentável não podem ser deixados de 
lado. Logo, aprofundar este assunto, promover o debate, criar recursos para 
que seu ensino possa se dar de uma maneira dinâmica, são muito importantes.

ESPAÇOS NÃO FORMAIS COMO METODOLOGIA DE ENSINO

O professor deve pensar em atividades mais dinâmicas e que motivem 
seus alunos a participarem da aula, auxiliando que esses possam ver uma 
relação daquilo que é ensinado no ambiente escolar, educação formal, com o 
que vivenciam nos espaços não formais. Brandalise e colaboradores (2017), 
discorrem que para que a prática pedagógica se torne eficaz, é imprescindível o 
desenvolvimento de atividades alternativas que explorem diferentes aspectos 
sensoriais do aluno. Viveiro e Diniz (2009, p. 1) destacam que “a motivação é 
fundamental para que o estudante tenha uma aprendizagem significativa e, além 
disso, não há um único caminho que conduza com segurança à aprendizagem, 
pois são inúmeras as variáveis que se interpõem nesse processo.

Os espaços não formais de ensino são considerados aqueles que não 
estão inseridos no ambiente escolar, podendo ser: institucionalizado, pois 
pertence a uma pessoa jurídica como instituição privada ou pública (museus, 
parques ecológicos, jardim botânico, jardim zoológico, entre outros) ou 
não institucionalizado, porque não pertence a qualquer organização (pessoa 
jurídica) que o tenha estruturado para tal finalidade (JACOBUCCI, 2008).

As aulas nesses espaços estimulam a participação do aluno, uma vez 
que eles se deparam com uma quantidade maior de informações, quando 
comparamos a uma aula tradicional. “Quando o aluno interage de maneira 
ativa, a mente tem a capacidade de reter e aprender melhor as informações, 
estimulando à curiosidade. Além disso, pode estreitar as relações de estima 
entre aluno e professor, favorecendo um companheirismo” (NOGUEIRA et 
al., 2011, p. 12714).

Viveiro e Diniz (2009, p. 2) definem atividade de campo em Ciências 
como “estratégia de ensino onde se substitui a sala de aula por outro ambiente, 
natural ou não, onde existam condições para estudar as relações entre os seres 
vivos ali presentes, incluindo a interação do homem nesse espaço, explorando 
aspectos naturais, sociais, históricos, culturais, entre outros”.
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As atividades realizadas nos espaços não formais de ensino possibilitam 
ao estudante a  interagir  com  situações reais,  estimulando a  curiosidade,  
através  do confronto  entre  a  teoria  e  a  prática  (VIVEIRO; DINIZ,  2009).  
De  Frutos  e colaboradores (1996, p. 15) enfatizam que a atividade de campo 
permite que “o aluno se 3 sinta protagonista de seu ensino, [sinta] que é um 
elemento ativo e não um mero receptor de conhecimento”.

FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS NO ENSINO BÁSICO

A preocupação global com o meio ambiente veio crescendo à medida 
que aumentou o desmatamento; que houve o crescimento exagerado do uso dos 
recursos não renováveis; que ocorreram as alterações climáticas; o aumento 
da poluição das águas, solo e ar. Tudo isso levou e, ainda vem levando, a 
uma acelerada perda da biodiversidade do planeta, além de ocasionar sérios 
problemas de ordem social e econômica, que são os que mais atingem a 
sociedade capitalista, que até então, enxergava o planeta como uma fonte 
inesgotável de recursos energéticos.

Ao longo das eras, a matéria orgânica dos seres que morreram se 
acumulou no subsolo terrestre, formando as fontes fósseis de energia: 
petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto betuminoso e outros. Além das 
fontes fósseis de energia, alguns elementos químicos que sempre estiveram 
presentes na crosta terrestre também podem gerar energia através da fissão 
de seus núcleos, como é o caso do urânio. Como a reposição dessas fontes de 
energia requer um horizonte de tempo geológico, como afirmam Goldemberg 
e Lucon (2007), essas são consideradas não-renováveis.

Já as fontes de energia renováveis são aquelas que estão em constante 
renovação por meios naturais. Elas são consideradas uma alternativa aos 
combustíveis fósseis tradicionais, como o petróleo, o carvão e a energia 
nuclear, por isso são frequentemente chamadas de “energias alternativas”. 
Essas fontes podem ser a mais diversas, seja a partir da captação da luz do 
sol, energia solar; a partir da decomposição da matéria orgânica, biomassa; da 
força do vento, energia eólica; da água, usinas hidrelétricas, centrais geradoras 
hidrelétricas (até 5 MW), pequenas centrais elétricas (entre 5 a 30 MW) e 
undi-elétricas (usinas de onda) ou a partir do calor proveniente do interior da 
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Terra, energia geotérmica.
A escolha do conteúdo “fontes de energias renováveis” deu-se pelo fato 

de se tratar de um assunto atual e relacionado às questões ambientais.  Que 
pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar, como exposto pelo Ministério 
da Educação e desportos (MEC), que ao elaborar os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) colocou o meio ambiente (Educação Ambiental) como 
tema transversal para todo o currículo. Além disso, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) em seu capítulo voltado para 4 o Ensino Médio destaca que 
deve existir um aprofundamento na temática Matéria e Energia, “a BNCC da 
área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um aprofundamento 
nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo” (BNCC, 
2018, p. 548).

METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido e aplicado com alunos da terceira 
série do Ensino Médio em um colégio da Rede Estadual do Rio de Janeiro, 
localizado no bairro de Senador Camará, na cidade do Rio de Janeiro. O 
projeto desta pesquisa foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da 
UERJ, que após avaliação, deliberou pela aprovação do projeto (Parecer nº 
3.501.493), visto que não foram observadas implicações éticas que impeçam 
a realização do mesmo.

Para um melhor desenvolvimento do tema estudado, este trabalho foi 
dividido nas seguintes etapas: aula expositiva dialógica; aula de campo no 
Museu Light da Energia e, por fim, exposição fotográfica e debate sobre o 
conteúdo trabalhado.

A aula expositiva dialógica foi realizada com intuito de sensibilizar os 
alunos para o tema “Energia renováveis”. Após a aula expositiva os alunos 
tiveram uma aula de campo no Museu Light de Energia. Para esta atividade, 
os estudantes receberam um roteiro com informações sobre o museu e 
com atividades para serem realizadas por eles, tendo como base o que foi 
apresentado na visita. O roteiro foi elaborado a partir de uma visita prévia ao 
museu realizada pela professora pesquisadora.

Como nem sempre é possível levar todos os alunos a um espaço não 
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formal de ensino, pois isso requer autorização prévia dos responsáveis, no 
caso de alunos menores de idade, meio de transporte para o deslocamento 
dos alunos, disponibilidade dos professores, entre outros, foi proposto como 
produto da visita ao museu a elaboração de uma exposição fotográfica com as 
imagens feitas pelos alunos durante a aula de campo, com o intuito de estimular 
nos outros estudantes o interesse sobre o tema. Todas as imagens produzidas 
foram impressas em papel fotográfico para serem expostas posteriormente 
no colégio. Ressaltamos que durante a seleção das imagens somente foram 
excluídas as fotografias desfocadas, que impossibilitassem a visualização do 
local visitado.

Após as atividades pedagógicas foi realizado um debate em sala de 
aula sobre os saberes construídos acerca do tema “Energia renováveis”. Em 
seguida, os estudantes 5 foram entrevistados sobre a percepção deles em 
relação à sequência de atividades desenvolvidas (aula expositiva, aula de 
campo e exposição fotográfica).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na aula expositiva dialógica foi apresentado o conteúdo aos alunos, 
com o uso do quadro branco e textos impressos, após esse momento os alunos 
puderam esclarecer suas dúvidas e dar suas opiniões sobre o uso das diversas 
fontes de energia, fazendo um comparativo entre as não renováveis e as 
renováveis. Um dos intuitos dessa aula foi mostrar aos alunos que vivemos 
sob uma nova ordem mundial, como destaca Pacheco (2006), que é a busca 
pela autossuficiência em geração de energia, ou seja, a procura por diferentes 
fontes de energias alternativas que supram a demanda interna dos países, 
no caso de uma escassez de combustíveis fósseis. Além disso, os alunos 
fizeram uma reflexão a respeito do nosso modelo de sociedade capitalista, 
que visa muito mais o consumo desenfreado, do que o consumo consciente e 
sustentável.

A visita o museu teve duração de três horas, ocorrendo das 9h às 12h. 
Nesta visita, os monitores local explicaram a proposta do museu, apresentaram 
o espaço físico e levaram os alunos para conhecerem a Praça das Energias e 
o Circuito Energia (Figura 1), que apresentam de forma lúdica e interativa, 
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a energia e suas transformações, o fenômeno da eletricidade, sua geração, 
seus diferentes usos e sua relação com o meio ambiente, além do Circuito 
Memória, que mostra o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro a partir 
da chegada da energia elétrica.

Figura 1 - Praça das Energias e Circuito Energia no Museu Light da Energia

Durante a aula de campo no Museu Light da Energia (Figura 2) os 
estudantes participaram de atividades sobre os circuitos visitados. A ida ao 
museu foi importante, pois os alunos saíram um pouco do ambiente escolar 
para visitarem um espaço não formal de ensino. De acordo com Queiroz e 
colaboradores (2011, p. 14), “estes espaços são fortes aliados das escolas 
na formação da cultura científica brasileira, propiciando bases para que os 
cidadãos possam agir ativamente na sociedade, criticando e transformando 
sua forma de ver o mundo”.

Durante a visita a espaços não formais de ensino, a participação dos 
alunos acontece pela curiosidade em aprender, por um interesse associativo 
a noções prévias aprendidas na escola, ou pela atração que é criada no 
ambiente que estão visitando.
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Figura 2 - Aula de campo no Museu Light da Energia

Após a visita os estudantes montaram uma exposição fotográfica no 
colégio (Figura 3) com as imagens feitas por eles durante a aula de campo. 
Esse recurso foi utilizado para promover a sensibilização dos alunos que não 
tiveram a oportunidade de ir ao museu. Segundo Reis (2003), a fotografia 
representa um instrumento de grande importância pedagógica, pois é uma 
fonte de fatos e informações, onde a leitura da imagem fotográfica, enquanto 
discurso, nos ensina uma linguagem visual, redirecionando o nosso olhar 
sobre o mundo.

Figura 3 - Exposição fotográfica

Em outro momento, foi realizado um debate em sala de aula para ouvir 
a opinião dos estudantes a respeito do que haviam aprendido. Neste debate 
foi feito um apanhado do que eles tinham aprendido até ali, fazendo uma 
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relação entre as diversas formas de geração de energia e os cuidados com 
o meio ambiente. Os estudantes mostraram-se preocupados com as questões 
ambientais, alguns até disseram querer colocar placas de energia solar em 
casa, porém ficaram frustrados ao saberem o elevado custo dessas placas.

Ao serem questionados sobre a percepção das atividades realizadas, os 
estudantes que foram ao Museu relataram ter gostado de terem tido aula fora 
do ambiente escolar. Além disso, foi possível verificar que a mostra fotográfica 
teve um resultado positivo tanto entre os alunos que foram ao museu, quanto 
entre os que não puderem ir. Os alunos que participaram da atividade de campo 
disseram que gostaram de se ver nas fotos impressas, algo que para eles não 
é comum, pois estão acostumados a se verem apenas em fotos digitais. Isso 
estimulou neles o interesse em visitar outros locais e também de retornarem 
ao museu com seus familiares e amigos para conhecerem o circuito que não 
foi visitado. Os alunos que não foram a visita, gostaram de ver os colegas nas 
fotografias expostas, alguns até se mostraram arrependidos de não terem ido 
à atividade e muitos se mostraram interessados em conhecer o museu e saber 
mais sobre as suas exposições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da utilização dos espaços não formais de ensino buscamos 
uma forma mais dinâmica e prazerosa para ensinar aos alunos o tema “fontes 
de energia renováveis”, proporcionando a eles uma aprendizagem menos 
conteudista, mas sim mais voltada para a vivência daquilo que eles viram em 
aula.

A exposição fotográfica foi um recurso que estimulou os alunos a 
participarem mais ativamente da visita ao museu, pois eles procuraram captar 
imagens que pudessem transmitir, para os colegas que não puderam ir, a 
sensação de como era estar nos circuitos visitados. Isso foi importante, pois 
fez com que eles se vissem protagonistas no desenvolvimento do trabalho e 
também mais atuantes no seu aprendizado.

O interesse demonstrado pelos alunos em retornarem ao museu com 
seus familiares e amigos nos mostrou que a realização da aula em um espaço 
não formal de ensino e a montagem da exposição fotográfica tiveram um 
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resultado positivo entre eles. Esperamos que a partir dessa visita eles se 
interessem também em conhecer outros espaços não formais de divulgação 
científica.

Consideramos que o emprego de práticas pedagógicas diferenciadas 
no ensino de Biologia, pode ser capaz de despertar o interesse dos alunos, 
contribuindo para melhorar a aprendizagem, pois foge da rotina que estão 
inseridos.
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Contribuições dos espaços não formais para o 
Ensino de Ciências: analisando uma exposição 

itinerante da Caravana da Ciência do Rio de Janeiro
Contributions of non-formal spaces for science teaching: 

analyzing an itinerant exhibition of the Rio de Janeiro Science 
Caravan

Thais Deleprani Mansano da Silva1 e  Eline Deccache-Maia2

RESUMO
O espaço formal de educação é caracterizado pela escola e suas dependências. Os 
demais espaços educativos, que têm como propósito disseminar alguma forma de 
conhecimento, são considerados espaços não formais de educação. Os museus e 
espaços de ciência seriam exemplos de espaços não formais e são importantes locais 
para o desenvolvimento de processos de aprendizagem fora do âmbito escolar, pois 
são espaços educativos, interativos e dinâmicos. Esses espaços podem auxiliar 
e complementar o Ensino de Ciências realizado pela educação formal, trazendo 
explicações e/ou experimentações para elucidar os conteúdos curriculares de ciências, 
assim como completar a lacuna deixada por um ensino compartimentalizado. Nesse 
sentido, nos propomos a analisar uma atividade itinerante da Caravana da Ciência do 
Rio de Janeiro, a partir de uma pesquisa qualitativa que envolveu trabalho de campo. 
Nossa pesquisa evidenciou que alguns conteúdos curriculares de ciências foram 
contemplados na exposição, demonstrando serem excelentes aliados dos docentes.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Museus, Espaços Não Formais de Educação; 
Conteúdos Curriculares de Ciências.

ABSTRACT
The formal education space is characterized by the school and it´s dependencies. 
The other educational spaces that aim to disseminate some form of knowledge, are 
considered non-formal spaces for education. Museums and science spaces would be 
examples of non-formal spaces and are important places for the development of learning 
processes outside the school environment, as they are educational, interactive and 
dynamic spaces. These spaces can assist and complement the science teaching carried 
out by formal education, providing explanations and / or experiments to elucidate 
the science curriculum contents, as well as filling the gap left by compartmentalized 
teaching. In this sense, we propose to analyze an itinerant activity of the Rio de Janeiro 

1 IFRJ/PROPEC/ Mestranda de Ensino de Ciências/thaisdmansano@gmail.com 
2 IFRJ/PROPEC/Docente e Pesquisadora do IFRJ/eline.maia@ifrj.edu.br 
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Science Caravan, based on a qualitative research that involved fieldwork. Our research 
showed that some science curricular contents were included in the exhibition, proving 
to be excellent teacher´s allies.
Keywords: Science teaching; Museums; Non-formal education spaces; Science 
curriculum content.

INTRODUÇÃO

O Ensino de Ciências pode ter melhores resultados se levar em 
consideração práticas de experimentação e o ensino por demonstração. No 
entanto, por diversos motivos, esse processo de ensino não é uma realidade 
comum adotada nas escolas. Seja pela falta de estrutura física, de docentes 
com formação adequada, de recursos materiais, de tempo ou, ainda, de 
ânimo e interesse dos professores em realizar atividades experimentais. No 
entanto, os espaços não formais podem suprir essa ausência, por terem mais 
liberdade na promoção de suas atividades, utilizando nelas uma perspectiva 
multidisciplinar, proporcionando uma abordagem menos fragmentada, 
resultando na promoção do interesse por temas diversos da ciência.

O número de espaços não formais de educação de ciências vem 
crescendo consideravelmente nos últimos anos. Ao comparar as versões 
do guia de Centros e Museus de Ciência no Brasil, de 2015 (ALMEIDA 
et al., 2015) com o guia de 2005 (BRITO; FERREIRA; MASSARANI, 
2005), ambos da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência 
(ABCMC), é possível notar que houve um crescimento de 146% no número 
de espaços científicos no país. Esse aumento decorre tanto do surgimento 
de novos centros, como também do fato de que o mapeamento dos mesmos 
ter sido incrementado. As instituições levantadas são espaços que ampliam 
a oportunidade de aprendizado de temas científicos ao criarem modelos, 
aparatos e experimentos diversos que buscam facilitar o entendimento de 
ideias e conceitos nos diversos campos da ciência. Esse formato diversificado 
motiva o público por meio de práticas pedagógicas, auxiliando no processo de 
construção do conhecimento científico.

Podemos constatar, portanto, que os museus e centros de ciência podem 
ser importantes locais de promoção de atividades e experimentos científicos, 
levando a ciência aos diversos públicos que os visitam. Entretanto, dificuldades 
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com o acesso, transporte, distância, quantidade de pessoal, custos, entre outras 
coisas, inviabilizam o uso pela escola dos museus e centros de ciências em 
suas práticas de ensino.

Contudo, a modalidade itinerante de centros e museus de ciências 
podem vir a preencher essa lacuna relacionada ao distanciamento entre escola 
e museu e à complementaridade de ensino. Os museus e centros de ciências 
itinerantes têm a capacidade de difundir experimentação, acervos e exposições 
científicas especialmente em pequenos e médios municípios e em periferias 
das grandes metrópoles, locais onde a população não tem muito acesso a 
equipamentos científicos. Esse trabalho visa mostrar as potencialidades dessa 
interação.

FUNDAMENTAÇÃO TÓRICA

Para Vasconcelos e Souto (2003) o Ensino de Ciências não deve focar 
na memorização e sim instigar situações que proporcionem a formação de 
uma base cognitiva no aluno que permita a sua autonomia. Para tanto, as 
partes visual, auditiva e motora precisam ser especialmente exploradas e os 
museus e centros de ciências podem contribuir nesse sentido, complementando 
as atividades do docente para que ele possa fugir do tradicional método de 
aprendizado por apenas leitura e/ou cópia de conteúdos programáticos.

Os espaços não formais de educação em ciências, considerados espaços 
de divulgação científica, podem e devem ser vistos como locais de ensino e 
aprendizagem. Segundo Marandino (2003), os Museus de ciências contribuem 
para o processo educativo de jovens e crianças nas áreas de física, química, 
biologia e áreas afins, tanto nos ensinos fundamental e médio quanto na 
formação inicial docente. Atendendo públicos diversos e ofertando atividades 
educativas que envolvem seus visitantes, sobretudo os alunos, promovem o 
contato com conteúdos da ciência de forma diferente da feita nas escolas, 
sendo geralmente complementar e divertida. Esses espaços visam estimular a 
imaginação e curiosidade induzindo os indivíduos a formularem perguntas e 
ideias acerca dos assuntos abordados.

Sobre essa diferenciação entre os espaços formais e não formais 
JACOBUCCI (2008, p. 56) enuncia: “Posto que espaço formal de Educação é 
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um espaço escolar, é possível inferir que espaço não formal é qualquer espaço 
diferente da escola onde pode ocorrer uma ação educativa”.

Importante destacar que o aprendizado escolar é um processo e que 
para que ele se dê é necessário utilizar o conhecimento prévio dos alunos e 
fazer conexões com os componentes curriculares a fim de construir bases para 
que os processos mentais conectem esses saberes e sejam incorporados pelos 
indivíduos.

No entanto, nosso modelo de escola não ajuda muito nesse aspecto. 
Segundo FORQUIN (1992, p. 37) “uma das características morfológicas 
essenciais do saber escolar é sua organização sob a forma de matérias (ou 
disciplinas) de ensino dotadas de uma forte identidade institucional e entre 
as quais existem fronteiras bem definidas” é possível visualizar uma barreira 
que fragmenta ou compartimentaliza o conhecimento, limitando a visão dos 
estudantes, dificultando ainda mais o processo de ensino-aprendizagem de 
ciências.

A escola não é o único local a promover o aprendizado de ciências. 
A formação do indivíduo de uma forma geral não é exclusiva do espaço 
escolar. A transposição do conhecimento nos diferentes espaços tem sido 
motivo de estudo por muitos pesquisadores. É perceptível a possibilidade de 
disseminar saberes em vários locais. Essa diversificação descentraliza o poder 
do conhecimento, estendendo suas possibilidades (MARANDINO, 2005).

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que a ciência é 
dinâmica e isso traz dificuldade para o ensino em sala de aula. A utilização de 
outros espaços auxilia nessa problemática, pois é possível realizar diversas 
experimentações complementares à prática escolar e, também, só o fato de 
estar fora da sala já é um motivo estimulante e animador para os alunos. 
Eles ficam mais atentos e despertos, e, também, ansiosos pelo que vão ver e 
aprender.

Os espaços não formais como museus, parques, teatros, 
florestas, shows dentre tantos outros podem se inscrever 
na estrutura conceitual de maneira motivadora e 
reorganizadora da aprendizagem, tornando-a significativa. 
Isto porque dentre vários fatores são um forte componente 
motivacional das atividades do estudante, facilitando a 
sua predisposição em aprender, fator marcante da teoria 
de Ausubel (1980). Nesta condição de aprendizagem sua 
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mente é estimulada pela realidade que encontra diante 
de si, permitindo que ele assuma uma postura ativa que 
colima um clima de descoberta. (PEIXOTO; TERÁN; 
BARBOSA, 2015, p.3)

Considerando que muitos desses espaços oferecem visitas guiadas, 
oficinas, palestras, vídeos, modelos animados, réplicas, seres empalhados, 
exposições temporárias e dinâmicas, as expectativas aumentam ainda mais. 
Todas as atividades ofertadas complementam os saberes que, na maioria 
das vezes, não são completamente abordados na escola, o que demonstra a 
complementariedade que pode ser feita entre os espaços formal e não formal.

Tradicionalmente, no Brasil, a escola interage com os 
espaços museológicos por meio de visitas esporádicas, 
não sistemáticas, utilizando o museu para comprovar, 
ilustrar ou complementar aspectos envolvidos com os 
conteúdos trabalhados em sala de aula. Os serviços dos 
museus são comumente procurados pelos professores 
para enriquecer as atividades desenvolvidas em classe. 
(BERTELLI; NASCIMENTO, 2011, p. 2)

Os museus e centros de ciências promovem conhecimentos sobre a 
natureza, os animais e as plantas e suas interações, mostram a evolução e 
as transformações científicas, demonstrando o desenvolvimento e os avanços 
da ciência, dentre muitas outras coisas. Esses espaços auxiliam os alunos na 
construção do conhecimento científico, apresentando uma visão diferente e 
complementar da sala de aula, onde os sentidos são levados em consideração 
e o senso de descoberta/exploração é aguçado. A interatividade das salas e 
as exposições complementam esse processo. A curiosidade sobre a história 
ou sobre o funcionamento de cada item é um grande chamariz para os 
frequentadores.

Sobre a contribuição dos museus de ciências para o ensino, Silva e 
Colombo Júnior (2006, p. 2) apontam que “Os museus interativos de ciência 
se apresentam como um espaço educativo complementar à educação formal, 
possibilitando a ampliação e a melhoria do conhecimento científico de 
estudantes, bem como, da população em geral”.

Os espaços não formais são mais dinâmicos, se modificando e se 
adaptando ao público para trazer um melhor aprendizado. MARANDINO 
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(2009, p. 3) diz que “tanto os Museus de Ciência e Técnica como os Museus de 
História Natural têm se preocupado com os aspectos pedagógicos e didáticos 
em suas exposições”.

O potencial educativo dos museus e espaços não formais de educação 
aumentou consideravelmente nos últimos anos, através de suas técnicas 
educativas inovadoras e exposições interativas. McManus (2013) comenta que 
os museus têm se tornado espaços mais convidativos ao público, fazendo com 
que as pessoas passem mais tempo lá. Resta saber, portanto, como a escola 
pode aproveitar os conteúdos expostos nos museus e centros de ciências, a fim 
de incrementar o Ensino de Ciências.

METODOLOGIA

O estudo exploratório que deu origem a esse trabalho, foi realizado em 
setembro de 2019, através de visita à uma exposição da Caravana da Ciência, 
que é um centro de ciências itinerante, realizada em uma praça pública (Praça 
Olímpica) no Município de Teresópolis, no Estado do Rio de Janeiro. O 
objetivo foi observar os seguintes aspectos: os objetos e aparatos expostos, 
a forma de exposição e a identificação do material exposto; a presença de 
monitores (mediadores e/ou recepcionistas); a linguagem utilizada; a presença 
de ludicidade e processos interativos com os visitantes.

A Caravana da Ciência é um centro de ciências itinerante gerido 
pela Fundação CECIERJ e que percorre os municípios do Estado do 
Rio de Janeiro. As exposições podem ser solicitadas com o e-mail: 
caravanadaciencia@cecierj.edu.br ou de suas redes sociais, por escolas, 
universidades, prefeituras, órgãos governamentais ou representantes da 
sociedade civil. Suas ações de divulgação científica promovem a difusão 
da ciência e tecnologia. Além das itinerâncias participa também de grandes 
eventos, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sua estrutura 
física compreende um caminhão adaptável que se transforma em uma sala de 
exposições, além das duas tendas e diversos aparatos móveis.

A escolha do referido evento deu-se por ser em local público e de fácil 
acesso, onde se poderia fazer uma observação livre. Outro fator importante 
foi que a Caravana da Ciência é um centro de ciências itinerante, que leva ao 
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público suas exposições, estreitando as relações e melhorando o entendimento 
com relação às ciências das pessoas daquela determinada localidade. Além do 
mais, a Caravana da Ciência apresenta uma diversidade de aparatos e bancadas 
em suas exposições, o que enriqueceria a análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exposição analisada foi ampla, contando com as 2 tendas (uma para 
o planetário e outra para as bancadas/experimentos) e com o caminhão da 
Caravana da Ciência, que depois de adaptado, forma um palco onde vários 
experimentos/aparatos são expostos. Há uso de televisores na exposição, 
mostrando os seres vivos em seu habitat e algumas curiosidades. Em quase 
todas as bancadas há interação física direta dos visitantes com o material 
exposto (exceto com os materiais zoológicos e aquáticos preservados, que 
devem ser manuseados dentro de vidros).

Abaixo seguem os experimentos/bancadas/aparatos utilizados 
especificamente na exposição citada. Correlacionamos alguns conteúdos 
curriculares que podem ser abordados em cada apresentação, eles são apenas 
algumas sugestões de assuntos que podem ser trabalhados, e não contemplam 
os conteúdos em sua totalidade. Estão distribuídos nas diversas áreas de 
Ensino de Ciências (física, matemática, biologia, química e áreas afins), 
salientando assim o caráter multidisciplinar da exposição, que utiliza aparatos 
interativos destinados a abordar temas científicos amplos. O ensino por meio 
dessas sugestões pode variar de acordo com o objetivo e com as necessidades 
dos diferentes públicos.
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Figura 1 - Experimentos/aparatos expostos pela Caravana da Ciência em 
Teresópolis

Fonte: Arquivo pessoal adaptado

Tabela 1 - Conteúdos curriculares associados aos experimentos/aparatos

Possíveis conteúdos curriculares
1. Planetário: Astronomia Astronomia (Constelações, planetas, satélites, corpos celestes, 

galáxias e estrelas), gravitação, latitude e longitude, eixos da Terra, meridianos, fases 
da lua, estações do ano, fenômenos da natureza, Origem e evolução do universo, 
formas geométricas, coordenadas para o plano e o espaço, constituição da matéria.

2. Cômodos da casa: geração de energia, consumo consciente, conversão de energia, circuito elétrico.
3. Barbeiro (Doença de Chagas): classificação dos seres vivos, sistemas biológicos, dinâmica dos 

ecossistemas, protozoários, infecções, transmissão de doenças, cuidados na alimentação.
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Há uma preocupação em se promover uma reflexão crítica sobre 
o que é exposto, principalmente nas bancadas que mostram os animais e 
suas interações na natureza. A mediação humana está presente em toda a 
exposição, não havendo recursos explicativos como placas ou painéis com 
textos. A interação com o visitante é feita de forma lúdica e as explicações o 
fazem refletir sobre o que está sendo exposto. Mas, independentemente dos 
mediadores, os visitantes permanecem constantemente livres para seguir pela 
exposição.

A análise dos equipamentos/experimentos sugere que o uso de 

4. Giroscópio humano: movimentos giratórios, eixos, movimentos circulares, força peso e força 
centrípeta, centro gravitacional. Sistema circulatório e pressão sanguínea.

5. Tubos musicais: ondas sonoras, frequência, velocidade da onda, velocidade do som no ar, 
aparelho auditivo.

6. Animais aquáticos: classificação dos seres vivos, sistemas biológicos, dinâmica dos ecossistemas, 
hábitat natural, cadeia alimentar, poluição, degradação ambiental.

7. Câmara escura: óptica geométrica, proporções matemáticas e semelhança de triângulos, altura, 
detecção de imagens, propagação da luz, fontes de luz, objetos luminosos e iluminados.

8. Larvas do Aedes Egypti: classificação dos seres vivos, sistemas biológicos, dinâmica dos 
ecossistemas, poluição, transmissão de doenças, interação entre os seres vivos, qualidade de vida 
das populações humanas.

9. Consumo das lâmpadas: geração de energia, consumo consciente, conversão de energia, circuito 
elétrico. Composição dos materiais (diferença entre lâmpada LED e incandescnte). Elementos 
Químicos.

10. Animais peçonhentos: classificação dos seres vivos, sistemas biológicos, dinâmica dos 
ecossistemas, toxicidade dos animais, soros antiofídicos, hábitat natural, cadeia alimentar, 
degradação ambiental, poluição.

11. Parabólica: Ondas sonoras. Parábolas. Aparelho auditivo.
12. Banco de pregos: área, pressão e força.
13. Ímãs: forças magnéticas, dipolo magnético, metais. Elementos químicos.
14. Focos de Aedes Egypti: poluição, transmissão de doenças, interação entre os seres vivos, 

qualidade de vida das populações humanas.
15. Teste de nervos: circuito elétrico, energia luminosa, campo, ondas e forças eletromagnéticas.
16. Labirinto: figuras geométricas.
17. Bicicleta geradora: geração de energia, conversão de energia mecânica.
18. Placa solar: carga e corrente elétrica. Campo, força e ondas eletromagnéticas. Leis de Gauss, 

Coulomb, Ampère, Faraday. Natureza da luz e suas propriedades.
19. Espelhos: elementos geométricos, óptica geométrica, propagação retilínea da luz, raios e feixes de 

luz, reflexão da luz, detecção de imagens.
20. Roda: eixos, momento angular, movimentos circulares, força centrípeta.
21. Cadeira giratória: eixos, momento angular, movimentos circulares, força centrípeta.
22. Cone soprador: mecânica dos fluidos, 1ª Lei da Termodinâmica, diferença de pressão. Formas 

geométricas, cálculo de altura.
23. Caleidoscópio: simetria, ângulos, cilindros (figuras geométricas), formação de imagens, espelhos 

planos, propagação da luz.
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atividades experimentais, provoca possibilidades de aprendizagem para 
os alunos, através da interligação de situações reais com o conteúdo, 
privilegiando condições para os alunos refletirem e reverem suas ideias a 
respeito dos fenômenos e conceitos abordados, podendo assim atingir um 
nível de aprendizado que lhes permita efetuar uma reestruturação de seus 
modelos explicativos dos fenômenos, um resultado benéfico às práticas de 
ensino docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ensino de Ciências pode ser realizado de diversas formas e em 
diversos espaços, formais ou não, e todas elas podem vir a contribuir para 
construção de conhecimento e aquisição de cultura científica da população.

Os museus e centros de ciências, como aponta Marandino (2005), 
são vistos como locais de acesso e produção de conhecimento, o que está 
relacionado com sua função científica. A ciência e a tecnologia estão cada 
vez mais presentes na sociedade e estão interligadas a várias necessidades 
da população. A inovação aliada à ciência e tecnologia é uma ferramenta no 
processo altamente competitivo de desenvolvimento das nações.

O uso de espaços não formais de educação é um importante recurso 
no Ensino de Ciências e, também, um complemento às defasagens materiais/
estruturais e dos conteúdos do currículo de ciências.

Quando o ensino de ciência é de qualidade há a formação científica 
necessária para que o indivíduo aja de maneira consciente e responsável. 
Nosso ensino ainda precisa de mudanças para conseguir alcançar os objetivos 
relacionados aos conteúdos científicos. Os espaços não formais podem vir 
a ser grandes parceiros e a possibilidade destes serem itinerantes facilita e 
democratiza o acesso aos equipamentos que, via de regra, são elaborados com 
linguagem dinâmica e multidisciplinar.
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A exposição neurosensações do espaço Ciência 
Interativa ECI/IFRJ campus Mesquita: uma 
estratégia de educação não formal em ciências

The neurosensations exhibition of the Interactive Science ECI/
IFRJ campus mesquita space: a non-formal education strategics 
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Marta Ferreira Abdala-Mendes1; Allan Serafim Gonçalves2 e 
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RESUMO
Este trabalho tem objetivo de apresentar a exposição permanente NeuroSensações, 
do Espaço Ciência InterAtiva ECI/IFRJ campus Mesquita, como uma estratégia de 
educação não formal em ciências, principalmente da Baixada Fluminense, de forma 
a contribuir para a Educação Científica segundo as perspectivas educacionais e 
comunicacionais da exposição. A exposição foi inaugurada e aberta ao público em 2014 
e mostra o desenvolvimento da Neurociência para explicar os sentidos e as sensações, 
contando com a participação de mediadores durante toda visita. Possui cerca de 40 
aparatos e artefatos visuais e interativos produzidos pela equipe de professores do 
campus e de designs da área de Artes. Baseamos nossa abordagem na identificação, 
produção e introdução de inserções na exposição de modo que os conteúdos abordados 
apresentem a ciência e a tecnologia contextualizada socio-historicamente. Dessa 
forma, a exposição caracteriza-se como uma possibilidade estratégica de apresentar o 
conhecimento científico na concepção processual e humanizada.
Palavras-chave: Educação científica; Educação não formal em Ciências; Centro de 
ciências; Espaço Ciência InterAtiva (ECI).

ABSTRACT
This work aims to present the permanent exhibition NeuroSensações do Espaço 
Ciência InterAtiva ECI / IFRJ campus Mesquita as a non-formal education strategy 
for the school public, mainly from Baixada Fluminense, in order to contribute to 
Scientific Education according to the educational and communicational perspectives 
of the exposure. The exhibition was opened and opened to the public in 2014 and 
shows the development of Neuroscience to explain the senses and sensations, with 
the participation of mediators during the entire visit. It has about 40 apparatuses and 

1 IFRJ/campus Mesquita, marta.mendes@ifrj.edu.br 
2 IFRJ/campus Mesquita, allan.goncalves@ifrj.edu.br 
3 IFRJ/campus Mesquita, chrystian.carletti@ifrj.edu.br 
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visual and interactive artifacts produced by the team of professors from the campus 
and designs from the Arts area. We base our approach on the identification, production 
and introduction of inserts in the exhibition so that the contents covered present 
the sociohistorically contextualized science and technology. Thus, the exhibition 
is characterized as a strategic possibility of presenting scientific knowledge in a 
procedural and humanized conception.
Keywords: Scientific Education; Non-Formal Science Education; Science Center; 
InterActive Science Space (ECI).

INTRODUÇÃO

O Espaço Ciência InterAtiva (ECI) foi criado em 2009 (ainda como um 
espaço anexo no IFRJ/campus Nilópolis), sendo o primeiro centro de ciências 
da Baixada Fluminense (PEREIRA, 2011; SIMÕES, 2006). Atualmente, 
encontra-se inserido no campus Mesquita e segue a concepção dos centros 
de ciências interativos com características de 3ª geração (McMANUS, 1992), 
nos quais a comunicação passa ser focada em diferentes níveis de interação 
como forma de aproximar o conhecimento científico e tecnológico dos 
visitantes. Além disso, desenvolve ações e pesquisas na área da Divulgação 
Científica, Ensino de Ciências e Educação Científica. Em novembro de 2014, 
o ECI inaugurou a exposição permanente NeuroSensações, financiada pela 
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro/ FAPERJ, por meio do Programa de Difusão e Popularização de 
C&T. A exposição propõe abordar a temática das experiências sensoriais de 
forma interdisciplinar e interativa e conta com um acervo de equipamentos e 
módulos interativos e interdisciplinares, além de atividades e oficinas a serem 
realizadas com o público visitante organizados em seis áreas temáticas, como: 
audição, sistema somático sensorial, sentidos químicos (olfato e paladar), 
visão, memória e percepção.

Neste contexto institucional e regional de inserção do ECI, focamos 
nosso estudo na promoção da exposição NeuroSensações como estratégia 
de Educação Científica, realizada em espaços de educação não formal em 
ciências, para a compreensão da construção do conhecimento científico, 
considerando as relações e imbricações da ciência, tecnologia e ambiente, 
relacionadas a valores e atitudes que refletem as mudanças e novas exigências 
sociais. Nesse sentido, a Educação Científica define-se como uma condição 
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fundamental para participação crítica do cidadão no mundo atual.
Ainda inserida nesta perspectiva crítica da ciência, alguns 

questionamentos nortearam e continuarão a nortear nosso estudo acerca da 
relação exposição/educação não formal em ciências/ Educação Científicas: 
como o conhecimento científico chega ao público que visita a exposição 
NeuroSensações? As informações, aparatos interativos, textos e materiais 
didáticos mitificam a ciência, promovendo concepções simplistas sobre a 
ciência? Ou promovem uma visão mais crítica da ciência e de seu contexto de 
produção?

Embora não existam respostas concluintes para os questionamentos 
supracitados, destacamos que a exposição, em sua elaboração inicial, 
não apresenta em seus objetivos — tanto pelos textos e aparatos como 
pela mediação humana — a função principal de possibilitar mudança nas 
concepções do visitante. No entanto, a exposição representa um momento 
privilegiado de reflexão da prática científica e pode desencadear o processo 
construtivista de (re)conhecimento, avaliação e revisão de visões pessoais do 
visitante com algumas intervenções realizadas.

Nesse sentido, trabalhamos com o pressuposto que a exposição 
NeuroSensações pode desenvolver uma concepção crítica de ciência, a partir 
da construção e promoção de ferramentas conceituais e de mediação que 
permitam ao visitante compreender a atividade científica por uma abordagem 
cultural, social e histórica. Isso pode favorecer a crítica à visão da ciência 
como uma atividade objetiva e neutra de descobertas de verdades consideradas 
inquestionáveis, construída por uns poucos gênios e desvinculada da sociedade 
como um todo. A inserção de momentos direcionados para a reflexão sobre 
a construção do conhecimento científico na exposição pode promover 
questionamentos e o desenvolvimento de uma concepção mais crítica de 
ciência. Nesse intuito de produzir um olhar sobre como conhecimento é 
veiculado pela exposição, o enfoque sócio-cultural-histórico-filosófico 
contribui para a divulgação de concepções mais elaboradas e realistas acerca 
da ciência e do trabalho dos cientistas, de forma a subsidiar o exercício de uma 
cidadania consciente e participativa (ALBAGLI, 1996).

Dessa forma, é possível romper com a visão distorcida e fragmentada 
da atividade científica na medida em que a dimensão social da ciência é 
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privilegiada por meio da divulgação do contexto socio-histórico-político-
cultural acerca do processo de construção do conhecimento científico com suas 
contradições, obstáculos, intencionalidades e crenças dos atores envolvidos 
(DELICADO, 2008). Essa inserção permite que:

(...) as pessoas possam ser mais críticas em relação às 
questões de Ciência e Tecnologia (C&T). É importante 
evidenciar os processos envolvidos na construção do 
conhecimento científico e tecnológico nos diferentes 
locais nos quais se entra em contato com temáticas de 
C&T, ou seja, é importante que as instituições ligadas de 
alguma forma compromisso da educação e comunicação 
em ciência exponham e debatam essas questões 
(CONTIER; MARANDINO, 2009, s.p.)

Nesse sentido, a exposição é capaz de facilitar a compreensão do 
conteúdo científico ao apresentar o entendimento da natureza da ciência e do 
trabalho e vida de cientistas, de modo a contextualizar a atividade científica, 
as mudanças de metodologias e de paradigmas no processo sistematizado de 
produção aceitos consensualmente na comunidade científica (BORGES, 
1991). Para uma efetiva educação científica nos espaços de educação não 
formal em ciências, é importante reconhecer e incluir aspectos comunicacionais 
que destaquem o produto da ciência junto ao seu processo de construção indo 
além dos elementos constituintes de uma exposição científica.

Procurando privilegiar a interlocução entre o visitante e o conteúdo 
científico, buscamos entender a exposição de modo interligado, dinâmico 
e de forma interativa e lúdica. O conceito de comunicação museológica foi 
fundamental para elaborarmos a estratégia para a inserção do processo de 
construção das explicações científicas. Outro aspecto importante, foi romper 
com o papel engessado de emissor e receptor nas exposições científicas, para 
uma perspectiva ativa dos atores sociais envolvidos na comunicação museal: 
mediador/visitante/informação científica. Esses aspectos foram levados em 
consideração para estabelecer uma comunicação ativa entre o visitante e 
a tridimensionalidade dos aparatos e do espaço ocupado pela exposição, a 
informação divulgada e a hipertextualidade (CURY, 2005).

A partir de uma análise da exposição, procuramos entender como foi a 
elaboração das informações e aparatos, as propostas conceituais e os elementos 
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que a constituem. Com base nesse levantamento e no aprofundamento teórico 
sobre Educação Científica em espaços de educação não formal em ciências, 
desenvolvemos uma ação com objetivo de promover momentos autônomos 
de interatividade e entendimento para o visitante. Nesse sentido, inserimos 
na exposição uma proposta comunicacional, no sentido de desmistificar a 
ciência como uma atividade desvinculada da sociedade em busca de uma 
verdade objetiva. Esta inserção deu-se a partir dos elementos constituintes da 
exposição como: a mediação humana, o espaço físico, os aspectos gráficos, o 
design, a programação visual, os textos e suas linguagens, os aparatos, entre 
outros.

Com isso, pretendemos problematizar a ideia de que o processo 
educacional em Centros de Ciências não se resume a "ensinar ciência" e 
"receber ciência". Para tanto, os princípios da História da Ciência e dos Estudos 
Sociais da Ciência permitem construir um entendimento da e sobre ciência, 
trazendo a distinção entre os fatos produzidos e sua divulgação para público, 
especificamente, em exposições. Desta forma, poderemos ir além de uma 
divulgação que apresenta, muitas vezes, os fatos científicos poucos delineados, 
neutros ou purificados, não sendo possível perceber a intervenção humana nos 
processos e estruturas estudadas/construídas (LATOUR; WOOLGAR, 1997).

Para entender o espaço científico e seu labor, Latour e Woolgar (1997) 
acreditam que se deve olhar a ciência em sua fabricação e para a importância 
do papel que o argumento e o jogo da retórica têm em decidir quais teorias 
e observações são verdadeiras e quais devem ser rejeitadas. É necessário 
entender o processo de construção de ciência/sociedade como o resultado 
da estabilização de uma ampla e forte rede sociotécnica, onde é possível 
entender a construção simultânea de cultura, sociedade e ciência. Desta forma, 
indicaram uma linha de investigação para os questionamentos mais gerais 
desta pesquisa ao evidenciar as formas de interação entre ciência, sociedade 
e cultura.

De muitas maneiras, nosso estudo baseia-se em significados atribuídos 
à exposição, que se faz dinâmica devido os diferentes públicos e intenções, 
aos mediadores e a relação comunicacional única que se estabelece em cada 
visitação. O que torna necessário ter uma postura simétrica quanto as próprias 
interpretações construídas sobre os componentes humanos e não humanos 
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(objetos técnicos) (LATOUR, 2000). Por isso, evidenciamos a complexidade 
de uma exposição dinâmica, que não obedece a regras pré-estabelecidas 
em função de seu público visitante, as singularidades do processo de 
produção de um conhecimento sobre a exposição, os fatores e o sucesso ou 
não das inserções propostas na exposição. No entanto, os procedimentos 
metodológicos propostos permitiram um sentido e dimensão prática segundo 
o contexto teórico adotado ao definir um olhar diferenciado para a intervenção 
na exposição analisada.

A EXPOSIÇÃO NEUROSENSAÇÕES COMO ESTRATÉGIA DE 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL EM CIÊNCIAS

Nossa análise da exposição baseia-se numa metodologia qualitativa de 
cunho interventiva (CHIZZOTTI, 2006), em que procuramos, primeiramente, 
identificar como a ciência é apresentada nas estratégias comunicacionais e 
no discurso expositivo da exposição NeuroSensações. Para isso, buscamos 
entender a intencionalidade dos idealizadores, as propostas conceituais e os 
elementos que constituem a exposição de modo a interligar o processo de 
divulgação dos conteúdos científicos idealizado e o constituído. Com base 
nesse levantamento, identificamos possibilidades de intervenções tanto 
para a construção de aparatos, a fim de fornecer momentos autônomos de 
interatividade para o visitante, como para o estudo e formação dos mediadores.

Depois desta fase de identificação, elaboramos a inserção de propostas 
comunicacionais na exposição, com a intenção de promover a desmistificação 
da ciência como uma atividade desvinculada da sociedade em busca de 
uma verdade única. Estas inserções buscam promover: sentido na mediação 
humana, intervenções no espaço físico, nos aspectos gráficos, nos textos e 
suas linguagens, nos aparatos.

De uma forma geral, a ação estratégica está dividida em duas etapas. A 
primeira foi a identificação e criação de aparatos interativos para a inserção de 
conteúdos científicos, segundo a divulgação do processo histórico-social de 
construção do conhecimento científico e a promoção da Educação Científica.

A segunda etapa é a avaliação do trabalho realizado com os mediadores 
e da intervenção na própria exposição com os aparatos construídos. Esta 
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segunda etapa é processual e busca a avaliação contínua para replanejamento 
do trabalho dos mediadores na exposição e da inserção da intervenção 
planejada na exposição de forma a romper com as algumas concepções 
que ações — em centros de ciências, no Ensino de Ciências e na Educação 
científica — correm o risco de transmitir. Essas concepções equivocadas 
podem ser: a) informações que tendem a transmitir uma visão de ciência 
objetiva e neutra, sem as explicações acerca dos aspectos relacionados 
à natureza da ciência e ao processo sócio-histórico de construção do 
conhecimento científico (SALÉM; KAWAMURA, 1996); b) apresentação de 
explicações como fatos já consolidados e não como hipóteses ou verdades 
provisórias, sem as implicações sociais, políticas e culturais relacionadas à 
prática científica; c) apresentação de reduções e simplificações significativas 
que além de eliminar conteúdo também altera o próprio sentido da informação 
científica e d) a ausência de informações referentes aos pesquisadores e aos 
procedimentos de investigação, levando a uma ideia de ciência como uma 
atividade isolada, individual, neutra e objetiva como produtora de verdades. A 
seguir apresentamos algumas estratégicas planejadas, desenvolvidas gráfica e 
estruturalmente e aplicadas em alguns aparatos da exposição NeuroSensações.

O TAPETE DA HISTÓRIA DO CÉREBRO

Para a inserção inicial, escolhemos o primeiro aparato que se vê ao 
adentrar a exposição: o módulo Encéfalo (figura 1). Esse módulo consiste em 
um modelo de encéfalo com seis painéis que apresentam diferentes regiões do 
cérebro. Em cada painel há informações de uma respectiva região e um botão, 
que quando acionado pelo visitante, acende luzes da área descrita no aparato.
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Figura 1 - Módulo do Encéfalo Interativo

Depois do levantamento sobre a constituição histórica das explicações 
sobre o cérebro, elaboramos uma linha do tempo com o contexto desta 
revolucionária produção científica, os atores, o ambiente histórico-social e o 
desenvolvimento tecnológico responsável por grandes avanços até chegar ao 
que se entende atualmente sobre esse órgão (figura 2). Muitos dos conceitos 
atuais da Neurociência moderna encontram suas origens nas especulações 
dos antigos médicos e filósofos gregos e de outras civilizações antigas 
(CRIVELLATO; RIBATTI, 2007). A viagem pela história dos estudos sobre o 
cérebro começa na Antiguidade Clássica e continua até os tempos atuais, indo 
desde fortes características míticas até conflitos religiosos, éticos e científicos.
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Figura 2 - Produção inicial de uma linha do tempo para a construção do tapete da 
história do cérebro

Essa linha do tempo foi a base para a criação de um grande tapete 
adesivado, na forma de caracol, inserido desde a entrada da exposição até o 
aparato Encéfalo com imagens e textos que contextualizam os estudos acerca 
do que entendemos atualmente sobre o cérebro humano (figura 3).

Figura 3 - Tapete da história do cérebro em fase de instalação
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A CAIXA PRETA DA INVENÇÃO DO MICROSCÓPIO

Esse aparato interativo (caixa com imagens e áudio) é acionado no 
momento em que o visitante abre a porta. Ao mesmo tempo, há imagens 
de diferentes microscópios em sintonia com a explicação que saí de uma 
pequena caixa de som da porta, explicando a criação e o desenvolvimento do 
microscópio e de seu impacto na história da ciência.

Figura 4 - Caixa da evolução do microscópio em fase de construção e o esquema 
eletrônico que controla o jogo de luz e o áudio da caixa da evolução do microscópio

O VIDEO DA HISTÓRIA DAS EXPLICAÇÕES SOBRE A VISÃO

A partir de um levantamento bibliográfico sobre as explicações 
do fenômeno da visão e os contextos sócio históricos dessa construção, 
elaboramos um vídeo lúdico e simples para mostrar o desenvolvimento 
teórico e experimental desde os estudos da Óptica até os estudos anatômicos 
e fisiológicos do olho humano. Esse levantamento evidenciou crenças, 
ambiente científico tecnológico de cada época e o panorama social e cultural, 
ou seja, elementos humanos e não humanos empregados para investigações 
sobre a visão e partes do olho. A implementação do vídeo na exposição foi 
realizada por QR Code impresso no aparato Visão (figura 4).
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Figura 5 - Módulo Visão escolhido para a intervenção

O vídeo relaciona o desenvolvimento das teorias científicas ao 
longo do tempo às visões de mundo características de cada período desde 
a mentalidade judaico-cristã, que dominou o pensamento ocidental durante 
a Idade Média, e se diferenciou tanto da perspectiva greco-romana como 
da visão sócio científica da época Moderna. Dessa forma, o vídeo busca 
promover as perspectivas para auxiliar a compreensão das teorias científicas, 
bem como, a parte contextual do processo científico (LARANJEIRAS, 1994).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso intuito com essa pesquisa foi mostrar o potencial da exposição 
NeuroSensações como estratégia para a Educação científica ao construirmos 
e inserirmos um discurso expositivo que apresenta, de forma lúdica, o 
processo de construção das explicações científicas dos aparatos escolhidos. 
Essas intervenções na exposição visam contribuir para a disseminação 
da cultura científica entre os visitantes ao trazermos a dimensão social da 
ciência como um elemento constitutivo da exposição. Procuramos usar 
uma linguagem adequada acerca do processo histórico da construção das 
explicações científicas para que o visitante possa compreender como a ciência 
é influenciada por diversos fatores sociais, políticos e históricos. Ainda que, 
o visitante não consiga ter este tipo de percepção imediata, há a promoção da 
curiosidade e do interesse por mais conhecimento.
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A intervenção proposta para a exposição NeuroSensações pode ser 
reproduzida em outros espaços de educação não formal em Ciências, a 
fim de divulgar o conhecimento científico integrando diferentes áreas de 
conhecimentos.

Nessa perspectiva, a exposição NeuroSensações estabelece um 
momento privilegiado ir para além de uma divulgação que apresenta, 
muitas vezes, os fatos científicos de forma neutra ou purificada, não sendo 
possível perceber a intervenção humana nos processos e estruturas estudadas/
construídas. Não propomos, entretanto, uma ação fechada para a introdução 
e desenvolvimento da exposição, pois sua dinâmica continua sendo definida 
a partir da interação do visitante com os mediadores, do visitante-visitante 
e do visitante-aparato em diferentes momentos. Nosso estudo não se trata, 
portanto, de uma intervenção pontual, mas uma de catalisação dos interesses 
de todos os envolvidos para uma Educação Científica plena, que não será 
contemplada em uma única abordagem.
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Caminhos e perspectivas da divulgação científica 
em espaços não formais de educação

Ways and perspectives of scientific communication in non-
formal spaces of education

Carolina Andrade da Silva1 e Laísa Freire2

RESUMO
Este estudo discute os caminhos das pesquisas sobre divulgação científicas em espaços 
não formais. O objetivo consistiu em entender como as atividades de divulgação 
científica estão sendo desenvolvidas em espaços não formais. Para isso, foi realizado 
um levantamento bibliográfico no Portal de Periódicos CAPES/MEC e no Google 
Acadêmico a fim de pesquisar artigos que realizaram e descreveram atividades 
empíricas de divulgação científica. No total, foram analisadas 11 publicações através 
da análise de conteúdo. Como resultados, encontramos que as atividades possuem 
diferentes abordagens didáticas e metodológicas, atendem diferentes públicos, mas 
que preconizam ações em espaços não formais institucionais de educação e as áreas 
da Física e da Química. Esse trabalho suscitou questionamentos sobre o papel da 
divulgação científica nos espaços não formais e o público que ela atende.
Palavras-chave: Divulgação científica; Espaços não formais; Ensino de Ciências.

ABSTRACT
This research discusses the ways of research on scientific communication in non-
formal spaces. The objective was to understand how scientific communication 
activities are being developed in non-formal spaces. A bibliographic survey was 
conducted in the CAPES/MEC Portal of Journals and on Google Scholar in order 
to research articles that conducted and described empirical activities of scientific 
communication. In total, 11 publications were analyzed through content analysis. 
As a result, we found that the activities had different didactic and methodological 
approaches, served different audiences, but that still advocate actions in non-formal 
institutional spaces of education and areas such as Physics and Chemistry. This study 
provided questions about the role of scientific communication in non-formal spaces 
and the public it serves.
Keywords: Science communication; Non-formal spaces; Science Teaching.
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INTRODUÇÃO

A divulgação científica é a veiculação da ciência como processo, 
esclarecendo seus princípios e métodos (GERMANO; KULESZA, 2007). 
Para essa prática, se faz necessário a utilização de recursos e técnicas para 
compartilhar as informações científicas com o público (BUENO, 2009). 
Segundo Candotti (2002), Germano e Kulesza (2007), a divulgação científica 
vai além de páginas de literatura, pois ela tem o compromisso de refletir sobre 
os impactos sociais e culturais das descobertas científicas e dos problemas 
sociais implícitos nessa atividade. Para Albagli (1996) o papel da divulgação 
científica se reflete no próprio desenvolvimento da ciência e tecnologia. 
Segundo a autora, a divulgação científica pode estar orientada para três 
objetivos: o educacional, que amplia o conhecimento e a compressão do 
público; o cívico, que auxilia na construção de uma opinião pública sobre os 
impactos da ciência e da tecnologia; e o da mobilização popular, que amplia 
a participação e a instrumentalização da sociedade nos processos decisórios 
(ALBAGLI, 1996).

Nesse contexto, Coimbra-Araujo et al. (2017, p. 651) apontam que um 
dos principais desafios da divulgação científica é “integrá-la coerentemente 
a processos dialógicos voltados à ampliação das possibilidades de inclusão 
social, promovendo o empoderamento das populações” que não possuem 
acesso aos espaços institucionais formais de pesquisa científica. Assim, a 
divulgação científica nos espaços não formais pode possibilitar a inclusão 
social dado ao seu caráter não regular. Isto porque educação não formal 
flexibiliza o tempo de aprendizado, o público alvo, a faixa etária e a 
frequência das atividades (COIMBRA-ARAUJO et al., 2017).

Os espaços não formais podem ser entendidos como aqueles que se 
relacionam com instituições cuja função básica não é a educação formal, como 
museus, centros de ciências e parques; ou espaços não institucionais, como 
praças, praia e ruas (JACOBUCCI, 2008). Para Gohn (2006), os espaços não 
formais são locais informais que acontecem processos interativos intencionais 
entre os indivíduos. Segundo Gohn (2006), a educação não formal não é 
organizada por séries e conteúdos, mas a partir das subjetividades dos grupos, 
capacitando os “indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo” 
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(GOHN, 2006, p. 29).
Diante dessas perspectivas, este estudo busca responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: Como a divulgação científica está sendo desenvolvida 
nos espaços não formais de educação? Em função disso, esse trabalho propõe 
realizar um levantamento bibliógrafo com o objetivo de entender como as 
atividades de divulgação científica estão sendo desenvolvidas em espaços não 
formais.

METODOLOGIA

O levantamento bibliográfico foi feito inicialmente no Portal de 
Periódicos CAPES/MEC, que é uma biblioteca virtual de informações que 
disponibiliza bases de dados textuais e referenciais em todas as áreas do 
conhecimento. A busca foi realizada a partir dos descritores “divulgação 
científica” e “espaços não formais” em todos os índices, especificando 
a procura em artigos que estivessem no idioma Português. Além disso, 
identificamos a estratificação das revistas dos artigos selecionados na área de 
Ensino da CAPES. A pesquisa dessas revistas foi realizada nos periódicos 
qualis no website da plataforma sucupira, na classificação de periódicos 
quadriênio 2013-2016. A Área de Ensino foi escolhida por integrar a Grande 
Área Multidisciplinar e por buscar uma relação entre os conhecimentos 
acadêmicos gerados e as suas aplicações nos processos educativos 
na sociedade (CAPES, 2016). Para atender os objetivos do trabalho, 
selecionamos apenas os artigos que realizaram e descreveram uma atividade 
empírica de divulgação científica (critério de inclusão), excluindo os artigos 
de levantamento bibliográficos e os que produziram um estudo teórico.

E  um segundo momento, a fim de aumentar o número de produções para 
análise, realizou-se uma nova busca no Google Acadêmico, com os descritores 
e critérios da busca anterior, selecionado apenas artigos de dois periódicos 
A1 na área de Ensino. O segundo levantamento foi realizado no Google 
Acadêmico por ser uma ferramenta de busca de produções acadêmicas, 
possibilitando uma abrangência nas pesquisas que porventura estivessem fora 
do Portal de Periódicos CAPES/MEC, mas que caracterizam a produção no 
campo. A escolha das duas revistas para a busca se deu por serem as únicas 
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revistas A1, na área de Ensino, que apareceram na pesquisa no Portal de 
Periódicos CAPES/MEC e por serem revistas com acesso livre e que buscam 
promover e divulgar as pesquisas das áreas de Educação Científica, Ensino 
das Ciências da Natureza, do Ensino de Física e de áreas afins que atuam em 
interfaces com Educação em Ciências.

Os trabalhos selecionados foram analisados a partir da adaptação 
da metodologia de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Nesse sentido, 
realizamos a pré-análise a partir da leitura completa dos textos a fim 
de entender como as atividades de divulgação científica estão sendo 
desenvolvidas nos espaços não formais, estabelecendo critérios de 
classificação desses estudos em categorias, possibilitando ampliar a discussão 
sobre as pedagogias e abordagens dessas atividades. Após a leitura, definimos 
três categorias para análise e seus respectivos significados (quadro 1). Para 
as unidades de registro, criamos subdivisões e localizamos palavras ou 
expressões que remetessem às categorias teóricas e identificamos os trabalhos 
nas quais elas apareceram. Além disso, também identificamos o número de 
ocorrências das unidades de codificação em cada subdivisão.

Quadro 1 - Categorias escolhidas e seus significados

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca na base de dados no Portal de Periódicos CAPES/MEC 
possibilitou uma amostra de 14 artigos de periódicos A1, A2, B1, B2 e B5 na 
aérea de Ensino da CAPES. A partir da leitura completa dos trabalhos foram 
excluídas nove publicações que não se enquadravam nos critérios definidos 
para a pesquisa, pois eles tinham como foco principal do estudo uma análise 
bibliográfica e/ou teórica. Nessa plataforma, foram analisados os textos 
completos de cinco artigos que além apresentarem os termos de “divulgação 
científica” e “espaços não formais”, realizaram uma atividade empírica. No 

Categorias Significado
Área de conhecimento Conhecimentos específicos incorporados na atividade de divulgação científica. 

Público-alvo Principal público com quem a atividade foi realizada. 
Espaço não formal Espaço físico onde a atividade de divulgação científica ocorreu. 
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quadro 2 estão representadas as publicações selecionadas em ordem temporal 
decrescente e a classificação de cada periódico na área de Ensino da CAPES.

Quadro 2 - Artigos selecionados para a análise no Portal de Periódicos CAPES/
MEC e a classificação na aérea de Ensino da CAPES

A partir da segunda busca no Google Acadêmico encontramos um 
total de 23 artigos, 11 no periódico Revista Brasileira de Ensino de Física 
e 12 no periódico Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências. A partir da 
eliminação das publicações selecionadas na busca anterior e da leitura dos 
trabalhos, para saber se atendiam os critérios da pesquisa, foram excluídos 
dezessete artigos. No quadro 3 estão representadas as seis publicações 
selecionadas em ordem temporal decrescente dos dois periódicos A1 na área 
de Ensino da CAPES.

Autores Título Revista Ano Classificação 
COSTA JUNIOR, E. 

et al.
Divulgação e ensino 

de Astronomia e Física 
por meio de abordagens 

informais

Revista Brasileira de 
Ensino de Física, v. 40, 

n.4, e.5401, p. 1-8

2018 A1

PARRA, K. N.; 
KASSEBOEHME, 

A. C.

Palestras de Divulgação 
Científica de Química: 
Contribuições para a 

Crença na Autoeficácia 
de Estudantes do Ensino 

Médio

Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação 
em Ciências, v. 18, n. 

1, p. 205-237

2018 A2

RODRIGUES, A. 
V.; SOUZA, C. C.; 
ROCHA FILHO, 

J. B.

As contribuições do MCT/
PUCRS na formação 

interdisciplinar de 
estudantes de um curso 

normal

HOLOS, Ano 33,v. 08, 
p. 160-171

2017 B5

DAMASIO, F. et al. Luau Astronômico: 
a formação inicial 

de professores como 
divulgadores científicos em 

ambientes não formais

Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física, v. 31, 

n. 3, p. 711-721

2014 A2

BASSOLI, F. O processo de apropriação 
da bioexposição “a célula 

ao alcance da mão” em um 
centro de ciências: desafios 

da mediação

Ensaio: Pesquisa em 
Educação em Ciências, 
v. 15, n.1, p. 155-174

2013 A1
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Quadro 3 - Artigos selecionados para a análise no Google Acadêmico dos dois 
periódicos A1 da área de Ensino da CAPES

No total, analisamos 11 trabalhos referentes aos dois levantamentos. 
Estes foram publicados entre os anos de 2008 e 2019, evidenciando um número 
relativamente pequeno de publicações que realizaram e discutiram atividades 
empíricas de divulgação científica. A seguir, apresentamos os resultados da 
análise dos trabalhos a partir das categorias teóricas, suas respectivas unidades 
de registro e o número de ocorrências (quadro 4).

Autores Título Revista Ano Classificação 
MASSARANI, L 

et al.
A experiência de adolescentes 

ao visitar um museu de ciência: 
um estudo no museu da vida

Ensaio: Pesquisa 
em Educação em 
Ciências, v.21, 

e.10524, p. 1-25

2019 A1

WATANABE, G. 
et al.

O evento CERN Masterclasses: 
Hands on Particle Physics: 

contribuições sobre seu papel 
na comunicação científica a 
partir de percepções de seus 

participantes

Revista Brasileira 
de Ensino de 

Física, v. 38, n. 3, 
e. 3401, p. 1-12

2016 A1

CALDAS, J.; DE 
LIMA, M. C.; 

CRISPINO, L. C. B.

Explorando História da Ciência 
na Amazônia: O Museu 

Interativo da Física

Revista Brasileira 
de Ensino de 

Física, v. 38, n. 4, 
e. 4307, p. 1-10

2016 A1

REGIANI, A. M. 
et al.

Seguindo os passos de 
Sherlock Holmes: experiência 
interdisciplinar em encontro de 

divulgação científica

Ensaio: Pesquisa 
em Educação em 
Ciências, v.14, 
n.3, p. 185-198

2012 A1

AROCA S. C; 
SILVA, C. C.

Ensino de astronomia em um 
espaço não formal: observação 

do Sol e de manchas solares

Revista Brasileira 
de Ensino de 

Física, v. 33, n. 1, 
e. 1402, p. 1-11

2011 A1

CHINELLI, M. V.; 
PEREIRA, G. R.; 
AGUIAR, L. E. V.

Equipamentos interativos: 
uma contribuição dos 

centros e museus de ciências 
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Quadro 4 - Categorias, unidades de registro e número de ocorrência das categorias 
nos textos

ENTENDENDO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM 
ESPAÇOS NÃO FORMAIS

O estudo de Costa Junior et al. (2018) aborda os temas de Astronomia 
e de Física a partir de observações de objetos utilizados na Astronomia seguida de 

Categorias Unidades de registro Nº de 
ocorrências

Área de 
conhecimento

Ciências da natureza Interdisciplinaridade 9 2
Astronomia e física (Costa Junior et 
al., 2018); Biologia (Bassoli, 2013); 
Química (Parra; Kasseboehmer, 2018); 
Física (Damasio et al., 2014); Ciência 
e saúde (Massarani et al., 2019); Física 
de Partículas (Watanabe et al., 2016); 
História da Ciência e Física (Caldas; 
De Lima; Crispino, 2016); Astronomia 
(Aroca; Silva, 2011); Ciências (Chinelli; 
Pereira; Aguiar, 2008). 

Atividade de viés 
interdisciplinar (Rodrigues; 
Souza; Rocha Filho, 2017); 
Conhecimentos de diversas 
disciplinas e saberes da vida 
cotidiana (Regiani et al., 2012). 

Público-alvo

Estudantes Não estudantes 8 3
Alunos do ensino médio (Parra; 
Kasseboehmer, 2018); Estudantes de 
um curso normal (Rodrigues; Souza; 
Rocha Filho, 2017); Estudantes de 
escolas públicas (Massarani et al., 
2019); Estudantes do Ensino Médio e 
de Licenciatura em Física (Watanabe 
et al., 2016); Educação básica, 
técnica e superior (Caldas; De Lima; 
Crispino, 2016); Discentes de química e 
comunidade acadêmica (Regiani et al., 
2012); Alunos do ensino fundamental 
(Aroca; Silva, 2011); Estudantes de 
cursos de Licenciatura (em física, 
química e matemática) (Chinelli; Pereira; 
Aguiar, 2008). 

Pessoas de diferentes perfis 
sociais, econômicos e de 
escolaridades (Costa Junior 
et al., 2018); Pessoas com 
deficiência visual (Bassoli, 
2013); População local 
(Damasio et al.,2014). 

Espaço não 
formal

Institucional Não institucional 10 1
Museu (Bassoli, 2013); Museu e 
biblioteca (Parra; Kasseboehmer, 
2018); Campus de um Instituto 
Federal (Damasio et al., 2014); Museu 
(Rodrigues; Souza; Rocha Filho, 
2017); Museu (Massarani et al., 2019); 
Universidade (Watanabe et al., 2016); 
Museu Interativo; feiras e eventos de 
ciência (Caldas; De Lima; Crispino, 
2016); Universidade (Regiani et al., 
2012); Centro de Divulgação Científica 
universitário (Aroca; Silva, 2011); 
Centros e museus de Ciências (Chinelli; 
Pereira; Aguiar, 2008). 

Praças, quadras, escolas, pátios 
de igrejas, largos, feiras (Costa 
Junior et al., 2018). 
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apresentação das principais características e curiosidades sobre o tema. Os 
autores consideram que a prática mais eficiente em um contexto extensivo 
é aquela onde são oferecidas observações em conjunto com uma discussão 
científica entre a equipe executora e o público em geral. Já a atividade 
de divulgação científica de Bassoli (2013) foi criada para atender pessoas 
com deficiência visual. Essa atividade propõe uma metodologia baseada na 
independência do visitante, pois além de disponibilizar os modelos biológicos 
para o tato, a exposição possui um áudio livro contento informações teóricas dos 
conteúdos dos modelos. Diante disso, observa-se que as atividades realizadas 
por Costa Junior et al. (2018) e Bassoli (2013), apesar de acontecerem em 
espaços não formais diferentes, uma em espaços não institucionais e outra 
em um espaço institucional, preconizam a participação de diferentes públicos, 
contribuindo com a inclusão social a partir dos conhecimentos científicos.

Em outra perspectiva, Parra e Kasseboehmer (2018) abordam como 
palestras de químicas, realizadas em dois espaços não formais (museu e 
biblioteca), seguida de uma visita guiada, favoreceram o aumento do interesse 
dos alunos do ensino médio pela química. Massarani et al. (2019) também 
apresentam uma experiência em museu com os estudantes de uma escola 
pública, porém com a proposta de uma visita espontânea, na qual os estudantes 
ficaram livres para escolher a exposição e as atividades. Para Marandino 
(2003), os museus de ciências têm sido bastante investigados para discutir 
as ações educativas desses espaços, principalmente no campo do Ensino de 
Ciências.

O trabalho de Aroca e Silva (2011) retrata um minicurso sobre o 
sol aplicado dentro de um centro de divulgação científica. Esse minicurso 
valorizou o diálogo entre professores e alunos do ensino médio a partir da 
realização de pequenos experimentos que tinham o objetivo de incentivar a 
tomada de decisão dos alunos. Já Watanabe et al. (2016) apresentam uma 
atividade de divulgação em um evento científico, discutindo como esse 
tipo de experiência pode possibilitar que alunos em formação e do ensino 
médio vivenciem algumas etapas da pesquisa científica a partir de visitas 
aos laboratórios das universidades, palestras com especialistas, debates com 
cientistas e análise de dados. No mesmo ponto de vista, Regiani et al. (2012) 
discutem uma dinâmica realizada durante um evento da semana de química, 
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na qual os estudantes participaram de palestras com peritos criminais e 
depois contribuíram ativamente na investigação de uma cena de crime fictícia 
montada durante o evento. Os trabalhos de Aroca e Silva (2011), Watanabe 
et al. (2016) e Regiani et al. (2012) apresentam dinâmicas de divulgação 
científica em outras perspectivas, valorizando os eventos científicos e centros 
de divulgação científica.

A atividade abordada por Damasio et al. (2014) discutem uma ação de 
divulgação científica organizada pelos alunos de licenciatura com ajuda dos 
professores de forma a atender a população local visitante. A proposta retratada 
pelos autores articula atividades de campo dentro do Instituto Federal com 
atividades em sala de aula. Já as atividades discutidas por Caldas, De Lima e 
Crispino (2016) foram realizadas por um Museu Interativo da Física, também 
em colaboração com alunos em formação e professores de Física, atendendo, 
em sua maioria, o público estudante.

Rodrigues, Souza e Rocha Filho (2017) retratam uma atividade 
realizada com estudantes de um curso normal a partir de uma visita ao Museu 
de Ciências e Tecnologia. As alunas tinham como proposta de trabalho a 
elaboração de um plano de aula interdisciplinar para as aulas de Ciências 
a partir dos experimentos que estavam no museu. Na mesma perceptiva, a 
proposta de atividade Chinelli, Pereira e Aguiar (2008) foi realizada com 
estudantes de licenciaturas, na qual também tinham o objetivo de identificar 
nos equipamentos dos centros e museus de ciências, possibilidades de uso e 
replicação dos experimentos desses espaços que pudessem ser reproduzidos 
nas escolas.

Os trabalhos de Damasio et al. (2014), Caldas, De Lima e Crispino 
(2016), Rodrigues, Souza e Rocha Filho (2017) e Chinelli, Pereira e Aguiar 
(2008) abordam a divulgação científica a partir da articulação da formação de 
professores em espaços não formais de educação. Para Marandino (2003, p. 
185) é “fundamental a introdução das discussões sobre os processos de ensino-
aprendizagem nos cursos de formação de professores”, proporcionando a 
ampliação da participação e atuação dos educadores nesses espaços.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises das atividades de divulgação científica 
observamos que nove trabalhos estavam relacionados às áreas das ciências 
da natureza e dois a aérea interdisciplinar. Além disso, as ações de divulgação 
científica utilizaram diferentes abordagens, pois algumas atividades 
proporcionaram a manipulação de instrumentos e de modelos didáticos em 
diálogo com a teoria, onde os participantes tinham um papel ativo; outras 
atividades priorizavam a independência dos participantes na busca pelos 
experimentos e práticas; e atividade mais tradicionais com palestras, aulas, 
seminários sobre os conteúdos científicos, seguida de visitas pelos espaços de 
divulgação. Em relação aos espaços não formais, somente um artigo utilizou 
espaços não institucionais para as ações de divulgação científica. Enquanto 
os outros 10 artigos utilizaram espaços institucionais para o desenvolvimento 
das atividades. A partir das discussões apontadas nessas publicações foi 
possível perceber que as atividades de divulgação científica preconizaram os 
espaços não formais institucionais, algumas áreas como a Física e a Química 
e atividades com estudantes em formação (educação básica e superior) da 
educação formal.

Diante dos trabalhos empíricos analisados, nota-se que algumas 
das atividades de divulgação científica realizadas nos espaços não formais 
dialogam com a educação formal, se aproximando de suas pedagogias e 
metodologias, e priorizaram o público escolar/universitário. Assim, sugiram 
alguns questionamentos: Qual o papel da divulgação científica nos espaços 
não formais? Suprir uma lacuna da educação formal? Estimular e motivar 
os alunos da educação formal? Alcançar diferentes públicos? Estabelecer 
diálogos entre o espaço formal e não formal? Estas questões surgiram com 
esta pesquisa e nos motivam a aprofundar este estudo, já que entendemos a 
limitação das buscas e a quantidade de trabalhos analisados.
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O papel dos museus escolares no Ensino de 
Ciências: o caso do Museu de História Natural do 

ISERJ
The role of school museums ins Science Education: the case of 

ISERJ Natural History Museum

Adriana Conti de Rezende1 e Eline Deccache-Maia2

RESUMO
Poucos são os estudos acerca dos museus escolares, considerados historicamente 
como espaços importantes de educação científica. Tais museus congregam 
memória, patrimônio institucional e ações pedagógicas voltadas para o ensino, mais 
especificamente de ciências. Como exemplo, temos o Museu de História Natural 
do ISERJ, que detém uma coleção de história natural e de materiais pedagógicos 
voltados para o Ensino de Ciências e a formação de professores. A análise do papel 
desse museu escolar no Ensino de Ciências na educação básica e na formação de 
professores constitui objetivo deste trabalho. Para tanto, utilizamos o estudo de caso, 
dentro de uma abordagem qualitativa, com observação participante, somado ao 
levantamento bibliográfico e documental da história desse museu e sua relevância. O 
museu do ISERJ recebeu nos últimos anos mais de 3100 visitas, sendo a maioria de 
alunos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental, demonstrando que o seu público 
está concentrado nos alunos do Instituto, o que contribui para a sua formação.
Palavras-chave: Museu escolar; Ensino de Ciências; Formação de professores.

ABSTRACT
There are few studies about school museums, that have been considered historically 
as important spaces for science education. Such museums bring memory, institutional 
heritage and pedagogical actions aimed at teaching, more specifically science 
education. As an example of one of these museums, we have the ISERJ Museum of 
Natural History, which has a collection of natural history and pedagogical materials 
aimed at science education and teacher training. The analysis of the role of this 
school museum in science education in basic education and in teacher training is the 
objective of this work. For that, we used a case study, within a qualitative approach, 
with participant observation, added to the bibliographic and documentary survey on 
the history of this museum and its relevance. In the last few years, the museum has 

1 FAETEC/ISERJ, adriconti@gmail.com 
2 IFRJ/Dept° Ensino de Ciências/Campus Nilópolis, eline.maia@ifrj.edu.br 
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received more than 3,100 visits, the majority of which are high school and elementary 
school students, demonstrating that the public is focused on the students of the 
Institute, which contributes for their training.
Keywords: Scholar museums; Science education; Teacher training.

INTRODUÇÃO

As considerações aqui apresentadas fazem parte dos resultados de 
uma pesquisa em andamento, que tem como proposta abordar a relação dos 
museus escolares na formação de professores da educação básica e no Ensino 
de Ciências, discutindo o seu papel no processo de ensino e aprendizagem e a 
sua contribuição na alfabetização científica. A pesquisa trata de um estudo 
de caso o Museu de História Natural do Instituto de Educação do Rio de 
Janeiro (ISERJ). Criado na década de 30, com o objetivo de sediar as aulas de 
ciências e saúde das alunas do curso Normal, atualmente o museu funciona 
como espaço de visitação e de salvaguarda da memória e do patrimônio 
institucional. Este museu foi escolhido, como objeto de estudo de caso, 
dentre outros motivos, pela riqueza do seu acervo, que conta com peças com 
mais de 150 anos com bom estado de conservação, pela tradição histórica do 
Instituto de Educação na formação de professores e pela relação de uma das 
autoras com o espaço.

São poucos os trabalhos que abordam a influência dos museus escolares 
no Ensino de Ciências (VIDAL, 1999; ALVES, REZENDE; REIS, 2013; 
PETRY; SILVA, 2013; MARCHI, 2015; ALVES, 2017), e raros aqueles que 
aprofundam a discussão sobre o papel desses museus nos dias de hoje Como 
forma de suprir essa deficiência, este trabalho pretende discutir brevemente o 
papel pedagógico dos museus escolares a partir do estudo de caso, de modo a 
complementar tal discussão.

Num mundo cada vez mais digital, em que boa parte da informação 
científica está ao alcance por meio da internet, qual a contribuição dos 
museus escolares, criados no início do século XIX, para o Ensino de Ciências 
e o desenvolvimento da alfabetização científica? Enquanto ambientes onde 
dialogam passado e futuro, são os museus escolares apenas depositários 
de objetos de memória ou espaços que propiciam uma aprendizagem 
significativa?
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REFERENCIAL TEÓRICO

“Museus são espaços democratizantes, inclusivos e 
polifónicos, orientados para o diálogo crítico sobre os 
passados e os futuros. Reconhecendo e lidando com 
os conflitos e desafios do presente, detêm, em nome 
da sociedade, a custódia de artefactos e espécimes, 
por ela preservam memórias diversas para as gerações 
futuras, garantindo a igualdade de direitos e de acesso ao 
património a todas as pessoas” (ICOM, 2019).

Inseridos no contexto atual, os museus e centros de ciências são 
espaços de ensino não-formal importantes para o Ensino de Ciências por 
possibilitarem uma abordagem concreta, favorecendo a aprendizagem 
significativa.

A aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas 
simbolicamente interagem de maneira não-literal e não-arbitrária com 
aquilo que o aprendiz já sabe, ou seja, o conhecimento prévio (MOREIRA, 
2010). É nessa interação que o novo conhecimento adquire significados 
e o conhecimento prévio se modifica e/ou adquire novos significados 
(AUSUBEL, apud MOREIRA, 2002).

Com exposições cada vez mais interativas e ações educativas, que 
familiarizam o público com a produção do conhecimento científico, os 
museus e centros de ciência possuem significativo papel na promoção 
da alfabetização científica de crianças, jovens e adultos (GASPAR, 1993; 
MARANDINO, 2005; MARQUES; MARANDINO, 2018). 

A visitação a museus e centros de ciências é tida, portanto, como 
estratégica para o desenvolvimento da alfabetização científica, pois 
possibilita que os estudantes aprendam conceitos científicos, relacionando o 
conhecimento adquirido com aspectos da sociedade e resolução de problemas 
do cotidiano (SASSERON; CARVALHO, 2011), uma vez que possuem 
características distintas de outras instâncias educativas, sejam elas formais, 
escolares ou não (OVIGLI, 2011).

A educação formal e não-formal se diferenciam, basicamente, pela sua 
inclusão ou não no sistema educativo regrado. Ou seja, formal seria aquilo 
definido em termos administrativos e legais e não-formal, o que permanece fora 
do organograma do sistema educacional (MARQUES; MARANDINO, 2018). 
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Na maioria das vezes é através de passeios organizados pela escola que a 
maioria das pessoas conhece um museu pela primeira vez (GASPAR,1993; 
ISZLAJI; MARANDINO, 2013).

Nesse contexto um museu escolar pode ser considerado tanto no 
aspecto do ensino formal, quanto do não-formal, uma vez que situados no 
espaço escolar podem ter em curso tanto atividades não-formais quanto 
curriculares.

Os museus de ciências surgem no século XIX, considerado o século 
dos museus no ocidente. Em 1818, é criado o Museu Nacional, um dos 
primeiros museus de História Natural do país (SILY, 2008) e em 1885, é 
criado o Museu Paulista com o objetivo de divulgar a ciência no estado de 
São Paulo, o mesmo ficou conhecido como um Museu de História Natural 
e fornecia peças para os museus escolares em SP (MARCHI, 2015). Com 
o objetivo de aproximar a população das novas tecnologias, surgem, nesse 
contexto, os primeiros museus escolares. A primeira menção do termo museu 
escolar na legislação brasileira é de 1879, na Reforma Leôncio de Carvalho, 
quando os museus escolares são classificados como itens indispensáveis para 
o ensino científico (MARCHI, op cit).

Ao final do século XIX, período de surgimento dos museus escolares 
e pedagógicos, predominava a metodologia de aprendizagem intuitiva, que 
priorizava a observação como etapa inicial da aprendizagem, e o modelo 
didático das Lições das coisas, que eram adotados na Escola Normal 
de São Paulo (1880) e na Escola Normal da Capital do Império (1878) 
(SCHELBAUER, 2005), sendo os museus escolares ou pedagógicos recursos 
para o desenvolvimento de tais metodologias de ensino (BASTOS, 2005). 
Tais espaços serviam também para a salvaguarda das coleções escolares, da 
memória institucional (MARCHI, 2015) e do patrimônio Cultural de Ciência e 
Tecnologia, incluindo objetos e instrumentos de ensino (ALVES, 2017). Uma 
das diferenças entre os museus pedagógicos e os escolares está na finalidade, 
sendo os museus pedagógicos destinados a guarda de artefatos ligados à 
educação e à formação de professores (VIDAL, 1999).

Além da criação dos museus escolares, surge em 1890 o Pedagogium, 
um centro de informações e exposições sobre a educação primária e secundária 
no Brasil e no exterior, propulsor de reformas e melhoramentos pedagógicos, 
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em 1890, voltado principalmente para a formação de professores, com 
o intuito de aplicar o método intuitivo de ensino. Tal método perdura 
significativamente até a década de 30 (ALVES; REZENDE; REIS, 2013).

Um dos objetivos do Pedagogium era a organização não só dos 
museus escolares, mas também de gabinetes e laboratórios de ciências físicas 
e naturais, a organização de coleções e modelos para o ensino científico 
concreto nas escolas públicas (SILY, 2008). Outra meta era a disseminação 
de instituições pedagógicas, concentrando coleções de história natural 
produzidas pelo Museu Nacional por exemplo, para serem distribuídas para 
as escolas (PETRY; SILVA, 2013).

O MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO ISERJ

O Museu de História Natural do ISERJ é um museu escolar situado 
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Fundado em 1880, 
inicialmente sob o nome de Escola Normal da Corte, com o objetivo de formar 
professoras, o Instituto funcionava nas dependências do Colégio Pedro II, até 
1889. De 1890 a 1892, passou a ser chamado de Escola Normal da Capital 
Federal, estando vinculada ao Ministério da Instrução Pública, Correios e 
Telégrafos e posteriormente à Prefeitura do Distrito Federal, quando passou 
a se chamar Escola Normal do Distrito Federal. Em 1932, a Escola Normal 
transforma-se em Instituto de Educação, designação mantida até 1960 
(SANTOS; LIMA; QUEIROZ, 2012). Após a ida da capital federal para 
Brasília, a instituição passou a ser administrada pelo Estado da Guanabara e 
posteriormente do Rio de Janeiro, ficando sob a gestão da Secretaria Estadual 
de Educação até 1997.

De 1997 até os dias atuais se encontra sob a gestão da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, passando a se chamar 
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) e desde 2005 possui 
os cursos de graduação em Pedagogia e Formação de Professores, além dos 
já existentes cursos técnicos e da formação básica (Educação Infantil, Anos 
Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos). Em 2012 
passou a sediar o Programa de Pós-Graduação Lato sensu em Metodologias 
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no Ensino de Ciências, e mais tarde de Educação em Museus.
O Museu de História Natural do ISERJ, também chamado de Museu 

Professor Adhemar da Costa, antigamente conhecido como Gabinete de 
História Natural, é mencionado nos Arquivos do Instituto de Educação de 
1936, em que há uma breve descrição dos materiais ali localizados (WERNEC, 
1936). Porém até o presente momento não há registros da data exata de sua 
inauguração.

Com um rico acervo de história natural do século XIX e XX, coleção 
do Museu de História Natural do ISERJ revela um conjunto de diferentes 
‘fornecedores’, possuindo tanto aquisições comerciais como também, doações 
por parte de outras instituições, como o e o Museu Nacional (ALVES; 
REZENDE; REIS, 2013). Este último tinha como missão disseminar o 
conhecimento científico sobre a História Natural pelo país, distribuindo 
coleções científicas a outras instituições de ensino a partir de 1919 (SILY, 
2008). Este mesmo autor identificou um quadro mural oriundo do Museu 
Nacional guardado na sala do CMEB durante sua pesquisa. De acordo com 
Santos (2008), com o fim do Pedagogium, parte do seu espólio foi para o 
antigo Gabinete de História Natural do Instituto de Educação, hoje o museu, 
e para o Centro de Memória Institucional (CEMI), atualmente Centro de 
Memória da Educação Brasileira (CMEB), também situado no ISERJ.

Dos objetos encontrados na coleção do museu estão inúmeras pranchas 
parietais da empresa francesa Deyrolle, que vendia não só objetos de estudo, 
como as pranchas parietais e animais taxidermizados, mas também mobiliário 
para escolas em todo o mundo, além de gabinetes inteiros, como os gabinetes 
de história natural (MARCHI, 2016).

Após mais de dez anos fechado, em 2011, em cumprimento do Regimento 
Interno do ISERJ, o Museu de História Natural passa a ter uma coordenação 
própria, sendo reaberto em setembro de 2012 durante evento escolar, a Semana 
da Cultura. A partir daí vem sendo realizado um trabalho de inventário da 
coleção, que até então não se encontrava registrada ou catalogada. A lacuna 
dessa memória é apontada por Sily (2008) ao afirmar que, nas instituições 
escolares, exemplares dos museus escolares não se encontravam arquivados, 
sequer guardados, estando, no entanto, na memória de alguns funcionários, 
mais antigos, que deles falam com clareza, descrevendo-os, em detalhes.
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METODOLOGIA

A pesquisa baseia-se na metodologia qualitativa (MINAYO, 2001), 
utilizando a observação participante (MÒNICO et al, 2017).

Inicialmente, foi realizado um levantamento documental nos arquivos 
da instituição localizados no Centro de Memória da Educação Brasileira 
(CMEB), além de relatórios e publicações do ISERJ, assim como do livro 
de registro de visitação do museu. Também a coleção do Museu de História 
Natural do ISERJ foi levantada e inventariada a fim de se traçar um panorama 
do patrimônio existente e sua relevância.

Outro aspecto observado, foram os registros das atividades pedagógicas 
realizadas desde 2012, da sua reabertura, até o final do ano de 2019.

RESULTADOS

Atualmente o museu foge à ideia de ser apenas um depositário do 
patrimônio histórico escolar, desenvolvendo atividades educacionais e 
recebendo visitas regularmente desde setembro de 2012.

No período de 2012 a 2019, o Museu recebeu 3109 visitas registradas, 
sendo a maioria (36%) de alunos do Ensino Médio.

Após a reabertura do Museu durante a semana da Cultura, em setembro 
de 2012, passaram a ser realizadas periodicamente atividades no Museu 
visando o atendimento ao público em geral e à divulgação desse espaço de 
ensino, pesquisa e extensão. Uma das atividades realizadas na reabertura foi 
o Bicho do Mês. Um animal da coleção era escolhido como destaque e após 
a visitação da exposição os alunos assistiam a uma pequena palestra sobre o 
animal, abordando as características biológicas, a classificação científica, a 
distribuição geográfica, hábitos alimentares, habitat e o comportamento do 
animal, além de aspectos da conservação da espécie e curiosidades. Após a 
palestra os alunos realizavam atividades sobre o tema.

Em 2013, o Museu ficou fechado para visitação na maior parte do 
ano, para a limpeza e conservação de todo o acervo expositivo. Durante esse 
período foi feito o levantamento para o inventário da coleção.

Em 2014 foi realizada, durante a Semana da Cultura, de uma exposição 
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no corredor da instituição com exemplares de crânios de vertebrados, 
intitulada “Uma Exposição de Virar a Cabeça”, trabalhando aspectos da 
evolução e da anatomia comparada animal. A exposição atraiu alunos do 
Ensino Médio e Fundamental, em sua maioria, além de funcionários.

Os anos de 2016 e 2017 tiveram poucas atividades e baixa visitação, 
devido à greve dos servidores estaduais.

O Museu ainda participou da Semana de Museus em maio de 2018, com 
atividades diversas abertas à comunidade escolar e ao público externo, como 
palestras, oficinas e exibição de filmes. Em outubro do mesmo ano, participou 
da Semana da Ciência, com a exposição temporária de fósseis e insetos.

Em parceria com o Grupo de Trabalho e Educação, do Curso de 
Pedagogia do Ensino Superior do ISERJ, o Museu participa anualmente, 
desde 2018, do Projeto Círculos de Leitura, um projeto que dialoga memória, 
história, literatura, ciência e arte. Esta atividade acontece durante um dia 
inteiro com leitura, música, intervenções, filmes e palestras. Em 2018, em 
homenagem a Zumbi, a Memória foi seu tema central. Em 2019 foram 
realizados dois eventos. O primeiro, em abril, em tributo à Tiradentes, houve 
a intervenção e limpeza no busto de Tiradentes situado no corredor do 2º andar 
do prédio principal. O segundo, em junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 
com atividades ao ar livre, filmes e debates sobre o tema.

Todas as atividades promovidas desde a reabertura do museu, buscam 
divulgar e dar sentido à existência desse espaço dentro de uma instituição 
escolar. Acreditamos ser um privilégio uma instituição de ensino que conta 
com um espaço dedicado a salvaguardar a memória e contar com um acervo 
de conteúdo científico que pode ser um excelente aliado ao Ensino de Ciências 
e demais áreas do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Museu não só atende ao objetivo de salvaguarda de objetos, mas 
também contribui para o diálogo entre passado e futuro e para a promoção da 
alfabetização científica. Não está apenas atrelado ao currículo das disciplinas 
de ciências e biologia da educação básica ou das disciplinas do curso de 
Pedagogia, sendo utilizado tanto como espaço para atividades pedagógicas 
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complementares das turmas regulares, como recebem visitantes de outras 
instituições, interessados no acervo, assim como estudantes, funcionários e 
visitantes externos que frequentam a exposição por vontade própria.

Por possuir múltiplas possibilidades educacionais e por despertar 
potencial interesse no público em geral, faz-se necessário evidenciar e 
potencializar o Museu como espaço de aprendizagem significativa e de 
diálogo entre Ciência, Tecnologia, Ambiente e Sociedade.
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A divulgação científica por meio dos centros e 
museus de ciências: apontamentos e considerações
Scientific dissemination through science centers and museums: 

notes and considerations
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RESUMO
Dada a importância do evento ENECiências e da Divulgação Científica oportunizada 
pelos espaços não formais de ensino como os Centros e Museus de Ciências (CMC), 
torna-se interessante identificarmos como tem se dado os trabalhos relativos ao tema 
CMC, numa perspectiva da Divulgação Científica, nas produções acadêmicas do 
ENECiências. Para isso, realizamos o estado do conhecimento dos trabalhos publicados 
nos anais do ENECiências, no período de 2008 a 2018, tendo sido encontrado sete 
trabalhos sobre o tema. Utilizamos uma metodologia de pesquisa bibliográfica, do 
tipo estado do conhecimento, em que foi possível identificar, dentre outros aspectos, 
que diferentes atores foram envolvidos na pesquisa, como professores de ciências do 
ensino básico, pedagogas, profissionais de museus e alunos de pós-graduação, além de 
apontarmos que o principal foco dos trabalhos pesquisados foi à análise do ambiente 
dos CMC.
Palavras-chave: Centros e Museus de Ciências; Divulgação Científica; Estado do 
conhecimento. 

ABSTRACT
Given the importance of the event ENECiência and Scientific Dissemination provided 
by non-formal teaching spaces such as Science Centers and Museums (CMC), it is 
interesting to identify how the work on the CMC theme has been taking place, in a 
perspective of Scientific Dissemination, in the academic productions of ENECCIAS. 
For this, we carried out the state of knowledge of the works published in the annals 
of ENECiência, from 2008 to 2018, having found seven papers on the theme. We 
used a bibliographic research methodology, of the state of knowledge type, in which 
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it was possible to identify, among other aspects, that different actors were involved in 
the research, such as basic science teachers, pedagogues, museum professionals and 
graduate students , in addition to pointing out that the main focus of the researched 
works was the analysis of the CMC environment.
Keywords: Science Centers and Museums; Scientific divulgation; State of knowledge.

INTRODUÇÃO

Apesar da Ciência estar presente no cotidiano da população, sabe-se 
que nem sempre ela é notada ou mesmo valorizada. Mais que isso, a própria 
população, apesar de ser capaz de reconhecer a sua presença, apresenta 
conhecimento limitado ou falta de intimidade com esse tipo de atividade e/
ou conteúdo. Outro fato preocupante é que ainda é perceptível que existe 
uma dificuldade dos alunos enxergarem a Ciência e sua contribuição para a 
sociedade.

Essa perda de sentido do conhecimento científico não 
só limita sua utilidade ou aplicabilidade por parte dos 
alunos, mas também seu interesse ou relevância. De fato, 
como consequência do ensino recebido os alunos adotam 
atitudes inadequadas ou mesmo incompatíveis com os 
próprios fins da ciência, que se traduzem sobretudo em 
uma falta de motivação ou interesse pela aprendizagem 
desta disciplina, além de uma escassa valorização de seus 
saberes. (POZO; CRESPO, 2009, p.17).

Com a tecnologia e a ciência avançando em nossa sociedade é premente 
o entendimento sobre suas implicações e visões em nosso cotidiano e, para 
tanto, a promoção de um Ensino de Ciências problematizador e comprometido 
com o que se trabalha em sala de aula é um aspecto fundamental. Levar o 
cotidiano do aluno para a sala de aula não tem sido suficiente para despertar 
um interesse que sobreviva além de uma aula. É preciso ir além, buscando 
linguagens que possam, junto com a busca de ligação com o cotidiano do 
aluno, atrai-lo ainda mais.

Nesse contexto, surge a ideia de Divulgação Científica, que gira em 
torno da produção e utilização de recursos com o fim específico de levar 
à comunidade esse tipo de informação e conhecimento de modo mais 
acessível (MINGUES; MARANDINO, 2015). A Divulgação Científica 
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está relacionada a um processo de democratização cultural visando que a 
cultura científica, restrita a um pequeno grupo, tenha a possibilidade de ser 
acessível e compreendida pela população como um todo, levando informações 
e esclarecimentos para os diversos grupos sociais, não se restringindo, para 
tanto, a um mero ato de tradução da linguagem científica.

Visando um incremento do ensino, é importante que a educação não 
se restrinja ao ambiente formal da escola. Sabe-se que o processo de ensino-
aprendizagem ocorre em vários ambientes, o que implica novos significados 
ao papel desempenhado pelos espaços de educação não formais. A educação 
não formal é aquela que ocorre em lugares diferentes do ambiente escolar com 
metodologias de interações intencionais, e quando articulada ao Ensino de 
Ciências na escola pode contribuir de maneira significativa para a formação 
do indivíduo, podendo promover um aprendizado mais efetivo sobre o mundo 
em que vivem (GOHN, 2006).

Os Centros e Museus de Ciência (CMC), instituições de educação 
não formal, são, na visão de Barba (2005), exemplos de espaços capazes de 
propiciar a apreciação, o incentivo, a curiosidade e o interesse das ciências, 
popularizando o conhecimento científico e tecnológico, além de serem 
equipamentos de Divulgação Científica. Os CMC seguem metodologias 
próprias utilizadas nas diversas exposições científicas buscando um caráter 
multidisciplinar. Esses locais desenvolvem uma modalidade não formal de 
ensinar que pode ocorrer paralelamente ao ensino formal a cargo das escolas 
(DANTAS, 2016).

Dada a importância do tema em questão aliada à relevância do evento 
ENECiências6, torna-se interessante identificarmos como tem se dado os 
trabalhos relativos ao tema CMC, numa perspectiva da Divulgação Científica, 
nas produções acadêmicas do ENECiências. Nosso objetivo foi realizar o 
estado do conhecimento dos trabalhos publicados nos anais do ENECiências, 
no período de 2008 a 2018. Para isso, pautamo-nos em uma metodologia 
de pesquisa bibliográfica, do tipo estado do conhecimento, a ser definida e 

6 O ENECiências é um encontro bienal que reúne pesquisadores, professores e estudantes 
com o objetivo de promover suas pesquisas em Ensino de Ciências tendo como interface as 
questões envolvendo Ensino-Saúde-Ambiente, além de possibilitar que esses participantes 
realizem minicursos, assistam conferências, oficinas e possam, portanto, apresentar e discutir 
seus trabalhos. 
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delineada a seguir.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa realizada é de caráter bibliográfico, do tipo estado do 
conhecimento, cujo objetivo é analisar e discutir a produção acadêmica em 
torno de determinado assunto, levando em consideração um dado recorte 
temporal que, aqui no caso é os anos de 2008 a 2018 e o assunto são os CMC, 
a partir do escopo da Divulgação Científica (FERREIRA, 2002; PEREIRA, 
2013). Alguns autores tomam os termos estado do conhecimento e da arte 
como sendo sinônimos, porém nos pautamos na diferenciação que Pereira 
(2013) propõe, a saber: estado do conhecimento é uma “pesquisa a serviço 
da pesquisa proposta, uma ferramenta, uma etapa dentro de um processo de 
investigação mais amplo” (p. 223), enquanto que estado da arte corresponde a 
uma “metapesquisa: uma pesquisa sobre a pesquisa, cujo objetivo fundamental 
consiste no mapeamento da produção de conhecimento em determinada área” 
(p. 223).

Segundo Pereira (2013), compõe a pesquisa do tipo estado do 
conhecimento dois principais momentos: o primeiro consiste na identificação 
e quantificação dos dados bibliográficos, com o objetivo de mapeá-los num 
período delimitado em anos, locais e área de produção. O segundo envolve 
o processo de análise dos dados, de ordem qualitativa, buscando tendências 
e escolhas teóricas e metodológicas dos trabalhos pesquisados. A seguir, 
descreveremos as etapas seguidas para satisfação dos momentos colocados 
acima e para a construção dessa pesquisa.

No primeiro momento, definimos o repositório de pesquisa dos 
trabalhos, o período que efetuaríamos a pesquisa, os descritores para a busca 
e a revisão do material encontrado. Nesse sentido, utilizamos todos os anais 
do ENECiências como repositório de buscas, que vai desde o ano de 2008 (I 
ENECiências) ao ano de 2018 (V ENECiências), sendo que no ano de 2016 
não houve o encontro do ENECiências. A busca se deu por meio dos termos: 
divulgação científica, divulgação da ciência, difusão científica, difusão da 
ciência, disseminação científica, disseminação da ciência, popularização 
científica, popularização da ciência e comunicação científica, nos títulos, 
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palavras-chave e resumos de todos os trabalhos publicados nos anais do 
ENECiências. A respeito da busca em títulos, palavras-chave e resumos, 
apoiamo-nos em Ferreira (2002) que diz:

Essa leitura possível dos resumos não se constrói 
linearmente ou em uma simples cadeia. Cada resumo, 
mais do que ligado àqueles que o antecedem e o sucedem, 
traz no interior de si mesmo vozes de outros enunciados. 
A imagem que melhor pode explicar é a de rede e não 
de cadeia. Rede de vários fios que se cruzam, que se 
rompem, que se unem, que se questionam dependendo 
do ponto que se estabelece como partida em cada texto. 
(FERREIRA, 2002, p.270).

Dessa primeira pesquisa, dos 581 trabalhos aceitos para publicação 
em todos os anais do ENECiências, apenas 35 apresentaram os termos 
supracitados em seus títulos e/ou palavras-chave e/ou resumos. Posto este 
novo espaço amostral para nossa pesquisa, foram lidos na íntegra todos os 
artigos catalogados e deles selecionados os que tratam sobre CMC como 
assunto central para, assim, atingirmos o objetivo de, por meio do estado do 
conhecimento, identificarmos a abordagem feita sobre o assunto e a relação 
estabelecida com a Divulgação Científica, nas produções acadêmicas do 
ENECiências.

Nesta nova seleção, selecionamos da primeira amostra, trabalhos que 
propusessem discussões teóricas e/ou práticas sobre os CMC como ambiente 
potencializador da Divulgação Científica, tendo sido identificados 7 trabalhos, 
a saber:
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Quadro 1 - Produções acadêmicas selecionadas

Fonte: os Autores

De posse dos trabalhos acima, aprofundamos a leitura para analisar 
suas contribuições para as discussões a respeito do assunto proposto.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Nota-se, por meio do Quadro 1 que, apesar das buscas terem sido 
realizadas em todos os anais do evento, apenas nas suas duas últimas edições 
(2014 e 2018) foram encontrados trabalhos em uma perspectiva da Divulgação 
Científica, com foco nos CMC. Ao longo dos anos, de acordo com Valente, 
Cazelli e Alves (2005), as pesquisas e práticas educacionais e comunicacionais 
relacionadas a exposições em CMC se intensificaram, reforçando o seu papel 
na produção de conhecimento. Cabe destacar que, sua função está também 
para além da dimensão educativa.

Hoje, os museus, no que diz respeito a sua interface 
direta com o público, são considerados, em teoria, 
instituições com objetivos variados como educação, 
lazer, informação e inclusão social. Neste contexto, as 
exposições aparecem como elemento fundamental da 

Título Autores Ano/Edição 
ENECiências

Museu de Ciências da Terra e Museu 
Ciência Viva: uma breve comparação entre 
duas instituições fluminenses de educação 

não formal de divulgação científica

Aline de Fátima Santos Camara Cooper, Lucilene 
Aparecida e L. do Nascimento, Marcos Paulo 

Ferreira de Souza, Eliane Melo de Matos, Eline 
Deccache-Maia.

2014/IV

A divulgação científica e o museu nacional 
– UFRJ

Julio César Freitas da Costa, Silvana Machareth e 
Eline Deccache-Maia

2014/IV

A presença da química nos museus e 
centros de ciências do rio de janeiro: o caso 

do espaço ciência interativa

Ludmila Nogueira da Silva e Danielle Grynszpan 2014/IV

Percepção do público do Ciências sob 
Tendas e seu papel na popularização 

científica

Gustavo Henrique Varela Saturnino Alves, Mariana 
de Souza Alysio, Grazielle Rodrigues Pereira, 

Lucianne Fragel Madeira

2018/V

Análise das relações de estudantes com 
museus e centros de ciência: um estudo 

com visitantes de uma exposição científica

Ana Helena Grieco Gonzalez, Marcelo Borges 
Rocha

2018/V

Museu do negro na cidade do Rio de 
Janeiro: ressignificação da herança africana 

no Brasil?

Fabíola Gonçalves, Verônica Velloso 2018/V

Observando o museu do amanhã com 
os olhos da divulgação científica: com a 

palavra, os futuros especialistas

Michele Waltz Comarú, Marta Ferreira Abdala 
Mendes, Gabriela Ventura da Silva

2018/V
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relação entre museus e sociedade. (CHELINI; LOPES, 
2008, p. 206).

Nesse sentido, identificamos nos trabalhos pesquisados que alguns 
deles se propuseram a analisar exposições específicas. Os trabalhos que 
caminharam nessa direção foram: “Do Mangue ao Mar: a Baía de Guanabara 
que você não vê”, cujo objetivo foi investigar as relações que estudantes 
estabelecem com museus e centros de ciência; e a “360º de Africanidades 
– Uma viagem pela História e Cultura dos Negros no Brasil”, cujo objetivo 
foi refletir sobre a contribuição do Museu do Negro para a disseminação, 
valorização e ressignificação da história e cultura afro-brasileira. Os trabalhos 
citados analisam, o primeiro, a exposição desenvolvida no Projeto UÇÁ, 
que é um projeto socioambiental realizado pela ONG Guardiões do Mar, 
e o segundo a exposição, organizada para 11ª Primavera dos Museus, foi 
desenvolvida pelo Museu do Negro, situado no Rio de Janeiro, em setembro 
de 2017 (GONZALEZ; ROCHA, 2018; GONÇALVES; VELLOSO, 2018).

Os trabalhos listados foram desenvolvidos por pesquisadores inseridos 
em quatro principais instituições: o Instituto Federal de Ciência, Tecnologia 
e Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o 
Instituto Federal do Espírito Santo (IFEs) e a Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Dentre os CMC pesquisados, tem-se: Museu de Ciências da Terra e o 
Museu Ciência Viva (COOPER et al., 2014); Museu Nacional (COSTA et 
al., 2014); Espaço Ciência Interativa (SILVA; GRYNSZPAN, 2014); Ciências 
Sob Tendas – CST (ALVES, 2018); Casa da Descoberta – UFF (GONZALEZ; 
ROCHA, 2018); Museu do Negro (GONÇALVES; VELLOSO, 2018); e 
Museu do Amanhã (COMARÚ; MENDES; SILVA, 2018). Destacam-se, 
nas pesquisas realizadas metodologias de estudo de campo e exploratórias, 
bem como a análise documental dos mesmos e de outras pesquisas que 
se destinam ao estudo de sua importância para a divulgação científica e a 
popularização de tais espaços. Para tanto, foram realizadas visitas aos museus 
para análise espacial, visitas guiadas em exposições, participação em oficinas 
disponibilizadas pelos CMC supracitados, entrevistas individuais, anotações 
em diário de bordo e leituras de trabalhos da área da divulgação científica, 
envolvendo os CMC. Cabe ressaltar que, todas as pesquisas analisadas 
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utilizaram mais de uma das possibilidades elencadas acima, demonstrando 
preocupação não só com a prática e presença nos CMC, mas também com 
o referencial teórico utilizado sobre a divulgação científica (COSTA et al., 
2014).

Além dos CMC e das exposições citadas anteriormente, fizeram parte 
das pesquisas analisadas os seguintes atores: professores de ciências do 
ensino básico e pedagogas (COOPER et al., 2014), profissionais inseridos 
em museus (COSTA et al., 2014), gestores e/ou profissionais-chave dos 
CMC (SILVA; GRYNSZPAN, 2014), e alunos de especialização (COMARÚ; 
MENDES; SILVA, 2018). Na maior parte dos trabalhos são as visitas 
escolares que proporcionam o acesso aos estudantes aos CMC. De acordo 
com Cazelli (2005), pesquisas revelam que no Brasil, na maioria das vezes, é 
somente por meio da escola que jovens e crianças das classes em desvantagens 
econômicas têm acesso às instituições culturais como os CMC. Em termos 
mundiais encontramos a mesma tendência, destacando Marandino (2008) que 
um dos públicos mais significativos nas visitas aos CMC é o escolar, seja pela 
quantidade, ou seja, pelas ações organizadas e oportunizadas para atendê-lo.

O principal foco dos trabalhos pesquisados foi à análise do ambiente 
dos CMC (COMARÚ; MENDES; SILVA, 2018; COOPER et al., 2014; 
GONÇALVES; VELLOSO, 2018). Também foram encontradas pesquisas que 
tratam sobre o caráter histórico dos CMC (COSTA et al., 2014), analisam a 
percepção dos alunos com relação aos CMC (GONZALEZ; ROCHA, 2018), 
a presença da química nos CMC (SILVA; GRYNSZPAN, 2014), e das ciências 
(ALVES et al, 2018). Destaca-se, dos artigos sobre ambiente dos CMC, seu 
potencial como lugar de fala das minorias, a grandiosidade dos recursos 
tecnológicos empregados nestes ambientes e o caráter político-ideológico 
das exposições. Além disso, ressalta-se a importância do incentivo que a 
escola proporciona às visitas aos museus, reforçando, assim, uma valorização 
política e social mais efetiva dos acervos e dos programas educacionais de 
CMC, dado que essa inter-relação entre tais espaços e a escola potencializa a 
promoção de uma equidade cultural.

Dessa relação entre escolas e CMC, os pesquisadores analisados 
salientam que a aprendizagem desenvolvida em CMC possui especificidades 
distintas das oferecidas pelos ambientes formais de ensino. Oliveira et al. 
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(2014) ressalta que:

Para grupos escolares, é de suma importância para 
um efetivo trabalho de mediação visando objetivos 
educacionais que as especificidades de aprendizagem 
nesses ambientes sejam consideradas na elaboração 
do roteiro das visitas. Habitualmente tratadas como 
“passeios”, o que já permite uma descontração que não 
faz parte do ambiente escolar, a dinâmica dessas visitas 
a museus deve se situar entre o rigor de uma aula formal 
(onde as variáveis tempo e espaço são mais rígidas) e 
um passeio meramente contemplativo sem qualquer 
compromisso com conteúdos ou com alguma forma de 
avaliação. (p. 7).

Ainda de acordo com o exposto anteriormente, diferentemente da escola, 
os CMC teriam mais facilidade em atingir o estudante de forma emocional 
e motivacional. De acordo com Dantas (2016), as exposições colocam o 
visitante em contato com os avanços da ciência e tecnologia e, por meio de sua 
difusão, os CMC podem aproximá-las do visitante, gerando maior estímulo e 
motivação à apropriação dos conhecimentos. Nessa mesma direção caminha o 
trabalho que trata a presença da química e das ciências nos CMC. Desmistificar, 
proporcionar experimentações, sensações e descobertas, divulgar a ciência, 
proporcionar aos visitantes uma apropriação dos conhecimentos científicos, 
relacionados aos aspectos sociais e compartilhar conhecimentos são algumas 
das intencionalidades dos trabalhos elencados nesta pesquisa, em especial, 
dos que tratam sobre a presença das ciências e especificamente da química nos 
CMC (SILVA; GRYNSZPAN, 2014; ALVES et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa aqui apresentada identificou que os CMC se mostram 
relevantes justamente por contribuírem no processo de Divulgação Científica 
aproximando a comunicação entre as Ciências e Tecnologia, seja por meio de 
atividades que envolvam o lúdico, as experimentais, assim como as visitas 
nesses espaços, podendo se constituir como parceiros do ensino formal, 
contribuindo de forma expressiva para o Ensino de Ciências. Importante 
destacar que, por ser um espaço não formal, os CMC contam com mais 
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flexibilidade para ousar nas propostas de atividades, por não estarem 
subordinados às normas e controle que caracterizam as instituições formais.

Outro aspecto a se destacar é que ao realizar o estado do conhecimento 
dos trabalhos publicados no ENECiências nosso objetivo foi alcançado, mas 
reiteramos que este trabalho não se extingue aqui, visto que o mesmo serve 
para interessados da área que buscam entender a produção relativa ao tema 
CMC e Divulgação Científica em um encontro como o do ENECiências, que 
conta com a troca e circulação de pesquisadores, sobretudo da área do Ensino 
de Ciências, de todo o território nacional.

Por fim, destacamos a importância da Divulgação Científica pelo fato 
dela se apresentar como um forte contribuinte de senso crítico da realidade, 
tornando nossa população menos vulnerável às fakenews e oportunizando um 
melhor discernimento daquilo que é importante para que se tenha um acesso à 
cidadania, ao engajamento político e à educação ambiental.
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O uso da tecnologia em espaços não formais: 
mapeamento em periódicos na área de Ensino de 

Ciências
The use of technology in non-formal spaces: journals mapping in 

the Science Teaching area

Pedro Miguel Marques da Costa1 e Marcelo Borges Rocha2

RESUMO
O uso de tecnologia está, cada vez mais, presente no nosso cotidiano nas mais 
diversas situações, nomeadamente na escola e em espaços educativos não-formais, 
como museus. De forma a averiguar de que forma a tecnologia vem sendo usada 
em museus, analisou-se a produção acadêmica expressa em artigos publicados em 
revistas de Qualis A1, na área de ensino, no período de 2015 a 2019. Foram analisadas 
13 revistas e investigados 23 artigos com base nos seguintes descritores: museus, 
tecnologia e tecnologia em museus. Posteriormente, estes artigos foram agrupados 
por categorias, com recurso à análise de conteúdo. Os resultados evidenciam um 
decréscimo de publicações sobre museus e um discreto, mas não significativo, 
aumento de publicações na área da tecnologia. Acerca do uso da tecnologia em 
museus não foi encontrada nenhuma publicação, indicando que esse é um importante 
estudo a ter em conta em trabalhos futuros, dada a sua pertinência na sociedade atual. 
Palavras-chave: Estado da arte; Espaços educativos não-formais; Museus; 
Tecnologia.

ABSTRACT
The use of technology is increasingly present in our daily lives in the most diverse 
situations, namely at school and in non-formal educational spaces, such as museums. 
In order to ascertain how technology has been used in museums, the academic 
production expressed in articles published in Qualis A1 journals in the area of 
education from 2015 to 2019. Was analyzed 13 journals were analyzed and 23 
investigated articles based on the following descriptors: museums, technology and 
technology in museums. Subsequently, these articles were grouped by categories, 
using content analysis. The results show a decrease in museum publications and a 
slight but not significant increase in technology publications. Regarding the use of 

1 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, pedro_
mmco@hotmail.com 
2 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, rochamar-
celo36@yahoo.com.br 
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technology in museums, no publication was found, indicating that this is an important 
study to consider in future works, given its relevance in today's society.
Keywords: State of art; Non-formal educational spaces; Museums; Technology.

INTRODUÇÃO

Muitas definições são possíveis para espaço não formal. Na área da 
educação, o termo tem sido utilizado pelos profissionais e pesquisadores para 
descrever os ambientes, diferentes da escola, onde se podem desenvolver 
atividades educativas. O espaço formal refere-se a um local onde a educação 
é realizada de maneira formalizada, garantida por aparatos legais e organizada 
segundo uma padronização nacional (JACOBUCCI, 2008). Na tentativa 
de estabelecer uma definição para espaço não formal, esta autora, sugere 
duas categorias. Uma categoria diz respeito a locais institucionalizados, 
regulamentados e com uma equipa técnica responsável pelas atividades 
executadas. Dentro desse conjunto, encontram-se os museus, centros de 
ciência, parques ecológicos, zoológicos, planetários, aquários, entre outros. 
A segunda categoria sugerida, engloba locais que não são instituições, mas 
onde é possível adotar práticas educativas. São eles: teatro, parques, praia, 
rua, cinema, entre outros inúmeros espaços.

Para Loureiro (2003), o museu de ciência configura-se como uma 
instituição voltada à preservação, gestão e difusão da história, produtos e 
influências socioculturais da ciência, sendo a prática essencial e determinante 
de um museu as suas exposições como instrumento de divulgação científica. 
Para Queiroz et al. (2011), o museu é considerado um dos espaços não formais 
institucionalizados que possuem a função de expor materiais históricos antigos 
e raros, destinados ao estudo e à contemplação.

Ao longo dos anos, as pesquisas e práticas educacionais e 
comunicacionais relacionadas com exposições em museus intensificaram-se, 
reforçando o seu papel na produção do conhecimento (VALENTE; CAZELLI; 
ALVES, 2005). Atualmente, os museus possibilitam uma intensa interação 
entre os visitantes e, por esse motivo, são ambientes ricos em experiências que 
podem proporcionar afetividade ao que está a ser apresentado (QUEIROZ et 
al, 2011).
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Packer (2008) defende que o papel social dos museus se situa para além 
do seu valor educacional, sendo responsável por transmitir diversos benefícios 
aos visitantes. No seu estudo, o autor demonstrou que as experiências 
satisfatórias em museus proporcionam benefícios para os visitantes além da 
própria experiência, benefícios estes que afetam o bem-estar contínuo dos 
visitantes à medida que saem do museu e retomam o seu quotidiano. O autor 
também destacou a relevância da natureza restaurativa de uma visita ao museu, 
ao evidenciar que foi considerado um dos mais importantes fatores para um 
número significativo de visitantes, assim como outros benefícios causados 
pela visita, relacionados ao bem-estar psicológico, como o relaxamento, 
tranquilidade e reflexão.

Assim, para além da dimensão educativa, Chelini e Lopes (2008, p. 
206) referem que:

Hoje, os museus, no que diz respeito a sua interface 
direta com o público, são considerados, em teoria, 
instituições com objetivos variados como educação, 
lazer, informação e inclusão social. Neste contexto, as 
exposições aparecem como elemento fundamental da 
relação entre museus e sociedade.

Aliada aos espaços educativos não formais surge a tecnologia, cada 
vez mais presente no nosso quotidiano e nestes espaços. Muitos são os 
museus que atualmente usam a tecnologia como forma de divulgação dos 
conteúdos existentes e para interação com os visitantes, permitindo-lhes uma 
participação e visita mais ativa.

Segundo Sebarroja (2001), a inovação educativa associa-se à 
renovação pedagógica e também à mudança e à melhoria das práticas 
pedagógicas. Porém, nem sempre a mudança implica melhoria, mas toda 
a melhoria implica mudança. Neste sentido, dado o avanço da tecnologia 
e os hábitos dos alunos de hoje, surge a necessidade de inovar, com novas 
metodologias que acompanhem os avanços tecnológicos e, ao mesmo tempo, 
motive e desperte, nos alunos e demais visitantes dos espaços educativos, o 
interesse na aprendizagem, uma aprendizagem mais ativa e, na qual, todos os 
intervenientes assumem uma parte da responsabilidade.

A tecnologia é um fator que já implica um novo modo de fazer educação, 
uma vez que “proporciona um novo modo de se comunicar implicando a 
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organização de uma sociedade em rede, conectada em diferentes espaços que 
desafiam o ensinar e aprender propostos pela escola tradicional” (MACHADO; 
SILVA; CATAPAN, 2014, p. 67).

Santos et al. (2018, p. 8), referem que “a integração das tecnologias 
da informação e comunicação na educação é inovadora e motivadora para 
a construção de um novo modelo na educação mais centrado na partilha e 
na construção conjunta do conhecimento”. No entanto, é necessário que em 
simultâneo se acompanhem essas experiências, pois elas possibilitam repensar 
os modelos existentes e fomentar a construção ou desconstrução da atuação 
atual de professores, alunos e cidadãos relativamente ao conhecimento.

Partindo do contexto exposto, este trabalho teve como objetivo 
investigar de que forma a tecnologia vem sendo usada em espaços não-formais, 
especificamente em museus, por meio de um mapeamento bibliográfico.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa foi do tipo estado 
da arte (FERREIRA, 2002), definida como de caráter bibliográfico, que traz o 
desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas 
e em que condições têm sido produzidos trabalhos acadêmicos, publicações 
em periódicos, entre outros.

Inicialmente foi feito o levantamento, na plataforma Sucupira, das 
revistas de Qualis A1, em língua portuguesa, na área de ensino, tendo-se 
encontrado um total de 33 revistas. Em seguida, foram consideradas apenas as 
revistas da área de Ensino de Ciências, Biologia, Química e Física, passando 
para 13 o número de revistas a analisar. O levantamento foi realizado nestas 
13 revistas (Tabela 1), 12 das quais são brasileiras e uma é portuguesa, no 
período de 2015 a 2019 e, neste período, estas revistas publicaram um total de 
3696 artigos.
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Tabela 1 – Revistas analisadas

Fonte: Autores.

Como descritores foram usados os termos museu, tecnologia e 
tecnologia em museus, presentes nos títulos das publicações, tendo-se 
encontrado um total de 56 artigos, de acordo com estes termos de pesquisa. 
Considerando o foco desta pesquisa, a verificação do uso da tecnologia em 
museus, foram considerados os artigos que evidenciaram o uso do museu 
como um espaço educativo não-formal e o uso de algum tipo de tecnologia 
digital, em sala de aula, uma vez que não se encontrou nenhum artigo com 
evidência ao uso da tecnologia em museus. Assim, foram lidos os resumos e 
metodologia dos 56 artigos, dos quais apenas 23 corresponderam aos critérios 
anteriormente descritos.

Para além das palavras-chave, público-alvo, da relação da produção 
e distribuição de acordo com a região geográfica e instituição de origem, 
foram criadas categorias, tanto para as publicações sobre museus como 
para as publicações sobre tecnologia, com recurso à análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011). A análise de conteúdo pode ser definida como um conjunto 
de instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se presta 
a analisar diferentes fontes de conteúdos, verbais e não-verbais. Trata-se 
de uma técnica refinada, que exige do investigador, disciplina, dedicação, 
paciência e tempo, fazendo-se necessário também, um certo grau de intuição, 
imaginação e criatividade, sobretudo na definição das categorias de análise, 
não esquecendo o rigor e a ética, que são fatores essenciais (FREITAS; 

País de Publicação Revista 

Brasil 

Ciência & Educação 
Educação & Sociedade 
Educação e Pesquisa 
Educação e Realidade 
Educação em Revista (UFMG – On-line) 
Educação em Revista (UNESP – Marília) 
Educar em Revista 
Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (On-line) 
Pró – Posições (UNICAMP On-line) 
Revista Brasileira de Educação 
Revista Brasileira de Ensino de Física (On-line) 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP-INEP) 

Portugal Revista Lusófona de Educação 
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CUNHA; MOSCAROLA, 1997).

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Dos 23 artigos encontrados, 14 são relativos a museus, identificados no 
estudo de M1 a M14 e 9 são relativos à tecnologia, identificados no estudo de 
T1 a T9. Relativamente aos artigos sobre museus verificou-se um decréscimo 
do número de publicações, ao longo dos anos, cinco dos artigos foram 
publicados em 2015, quatro em 2016, dois em 2017 e 2018 e apenas um artigo 
foi publicado em 2019. Quanto aos artigos sobre tecnologia, o maior número 
de publicações registado foi em 2019 com três artigos e, tanto em 2015, como 
em 2016 e 2018 foram publicados dois artigos, verificando-se nesta área, um 
ligeiro aumento, embora não significativo, no ano de 2019.

No que diz respeito à distribuição de acordo com a região geográfica e 
instituição de origem verificou-se que o maior número de publicações sobre 
museus ocorreu no estado do Rio de Janeiro (Tabela 2), destacando-se as 
instituições Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e a 
Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz); e o maior número de publicações sobre 
tecnologia ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. Uma vez que vários 
artigos foram escritos em pareceria com vários estados e/ou países, o número 
total de instituições é superior ao número total de publicações. Destacam-
se vários artigos publicados em parceria entre instituições brasileiras e 
instituições internacionais sediadas em Portugal, Itália, Estados Unidos da 
América e Colômbia.
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Tabela 2 - Distribuição de acordo com a região geográfica e instituição de origem

Fonte: Autores.

Quanto ao público-alvo, para os artigos sobre museus, destacam-se 
os alunos da educação básica (M5 e M12), do ensino superior (M8 e M11) 
e estudos com público visitante de forma espontânea (M1 e M3); um dos 

Estado/País Museus 
(Número de 

artigos)

Instituição de Publicação 
(Museus)

Tecnologia 
(Números de 

artigos)

Instituição de Publicação 
(Tecnologia)

Goiás --- --- 1 Universidade Federal 
de Goiás

Maranhão 1 Universidade Federal do 
Maranhão

---- ----

Minas Gerais 1 Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro

---- ----

Pará 1 Universidade Federal do Pará ---- ----

Paraná 1 Universidade Federal do Paraná 2

Universidade Estadual 
de Ponta Grossa – 1 
Faculdade Inspirar, 

Curitiba –1
Piauí 1 Universidade Federal do Piauí ---- ----

Rio de Janeiro 5

Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro – 2 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – 1 

Fundação Oswaldo Cruz – 2 
Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro – 1

1 Unilasalle Rio de Janeiro

Rio Grande 
do Sul

---- ---- 3

Universidade Regional 
Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões – 
1 Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul – 1 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande 

do Sul – 1

São Paulo 2
Universidade de São Paulo – 2 
Universidade Federal do ABC 

–1 Universidade Anhembi 
Morumbi – 1

1

Universidade de São 
Paulo

Tocantins 1 Universidade Federal do 
Tocantins

---- -----

Colômbia 1 University Maloka ---- ----
Estados Unidos 
da América

1 College of Education Oregon 
State University

--- ----

Itália 1 University of Milano ---- ----

Portugal 
--- ----

2

Instituto de Educação, 
Universidade de Lisboa 

– 1 Universidade do 
Minho – 1
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estudos envolveu os alunos da educação básica e do ensino superior (M2); 
outro envolveu professores e alunos do ensino superior do curso de Física 
(M13) e outro envolveu os alunos da educação básica, professores, mediadores 
e funcionários do museu (M7); os restantes trabalhos foram de revisão de 
literatura. Na área da tecnologia, destacam-se os alunos do ensino superior 
(T3 e T9), dos cursos de Matemática e Radiologia, respetivamente; alunos 
da educação básica (T2); docentes universitários (T5); gestores escolares e 
coordenadores (T7); os restantes trabalhos foram de revisão de literatura.

Relativamente às palavras-chave mais citadas nos trabalhos analisados, 
destacam-se as palavras museu e educação (Tabela 3), assim como 
aprendizagem/atividades de aprendizagem (Tabela 4).

Fonte: Autores.

Para os trabalhos sobre museus criaram-se sete categorias (Tabela 5) e, 
para os trabalhos sobre tecnologia, quatro categorias (Tabela 6).

Tabela 3 – Palavras-chave mais citadas nos 
trabalhos sobre museus

Tabela 4 – Palavras-chave mais citadas nos 
trabalhos sobre tecnologia

Palavra-chave Número de Artigos Palavra-chave Número de Artigos

Museu/Museus 7 Aprendizagem / Atividades 
de aprendizagem

3

Educação 4 TIC 2
Museu de Ciências 3 Tecnologia Digital 2
Divulgação Cien-
tífica

3 Educação 2

Educação não-for-
mal

3 Tecnologias 2

Tecnologias educacionais/
educativas

2
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Tabela 5 - Categorias e objetivos dos trabalhos analisados sobre museus

Fonte: Autor

Como se pode verificar, dos trabalhos analisados, a maior parte 
diz respeito a visitas escolares realizadas por alunos da educação básica e 
ensino superior, com o objetivo de refletir acerca dos museus como espaços 
educativos e compreender a experiência dos alunos nestes espaços, fora do 
contexto escolar. De realçar ainda a realização de teatros nos museus como 
estratégia de educação e divulgação da ciência, assim como da formação 
realizada em museus.

Categoria Artigo(s) Objetivo(s)
Levantamento do 
perfil dos visitantes 

M1 e M2 Investigar como ocorre o ensino nos museus e sua 
contribuição para a divulgação científica devido à 
sua grande popularidade e seu papel social, cultural e 
científico. 

Teatro no museu M3 Analisar como atividades teatrais oferecidas nos museus, 
são usadas como estratégia de educação e divulgação da 
ciência. 

História da 
educação em museus 
de ciências 

M4 e M13

Realizar um diálogo entre o pensamento de um filósofo e 
educador os estudos sobre a educação em museus e centros 
de ciências.

Colaborar com o aumento da qualidade da educação 
científica na região, atuando em parceria com a 
comunidade. 

Visita escolar ao 
museu 

M5, M7, M8, M12 
e M13

Refletir acerca dos espaços museológicos como prática 
educativa. Compreender a experiência de adolescentes em 
museus de ciência em visita fora do contexto escolar. 

Formação em 
museus 

M11 Analisar a formação de mediadores em museus de ciência, 
a partir da compreensão dos saberes mobilizados nesse 
processo. 

Criação de museu 
digital 

M9 Criar um museu digital, acompanhar a sua aplicação 
prática, perceber como esse equipamento cultural de 
natureza virtual pode potencializar e apresentar um acervo 
de informações, imagens e sons de um território que é um 
museu a céu aberto, que pode ser visitado por meio de 
realidade virtual e suscitar o desejo de conhecer o território 
e seus patrimônios cultural e natural in loco. 

Revisão de literatura M6, M10 e M14 Apresentar a importância da formação de professores 
realizada nos museus, onde o contato com as 
obras presentes é elemento de desenvolvimento da 
profissionalidade. 
Identificar e descrever características e tendências das 
pesquisas desenvolvidas no subcampo educação em 
museus de ciências. 
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Tabela 6 – Categorias e objetivos dos trabalhos analisados sobre tecnologia

 

Fonte: Autores.

Destaca-se a preocupação dos docentes em inserir, nas suas práticas 
pedagógicas, as tecnologias digitais, desde as mais simples, como os 
questionários on-line, para promover o uso das tecnologias de informação e 
comunicação, nas escolas, ao uso de objetos virtuais e softwares, utilizando 
este tipo de recursos aliados a métodos inovadores e tecnológicos associados 
a conceitos teóricos de disciplinas como a Física e a Química, por exemplo. 
De referir também a preocupação com trabalhos teóricos de revisão de 
literatura, sobre o uso das tecnologias, com o objetivo de investigar o papel 
e a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação em contexto 
escolar, suas vantagens e desvantagens.

Como se pode constatar na pesquisa, os museus atendem um público-
alvo bastante abrangente, sendo por isso um local aberto a toda a população, 
devendo ser cada vez mais usado como espaço educativo e também como 
espaço de formação, corroborando com os estudos de Costa e Wazenkeski 
(2015), que afirmaram que os museus devem ser locais sem restrição de 
público, onde a visita pode e deve ser um momento de prazer, aventura e 
aprendizado. Estes mesmos autores referem que quando um grupo de alunos 
visita um museu, a ideia principal não deve ser “ensinar”, mas fazer com 
que as informações sejam passadas de forma simples, lúdica e que os alunos 

Categoria Artigo(s) Objetivo(s)
Criação de biblioteca 
virtual 

T2 Investigar como os estudantes interpretam e manipulam as 
informações acessadas via web. 

Uso de Tecnologias 
Digitais (objetos 
virtuais e softwares) 

T3 e T5

Investigar o processo de construção de conceitos por 
estudantes que fizeram o uso das tecnologias digitais. 
Compreender as competências evidenciadas pelos 
docentes que empreendem boas práticas pedagógicas com 
Tecnologias Digitais. 

Questionários on-line 

T7 e T9

Promover o uso das Tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) nas escolas públicas estaduais. 
Utilizar ferramentas e métodos inovadores e tecnológicos 
associados a conceitos teóricos. 

Revisão de literatura / 
mapeamento 

T1, T4, T6 e T8

Investigar o papel das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) na promoção da discussão e da 
ação sociopolítica sobre controvérsias sociocientíficas 
em contexto escolar, com o intuito de visar, sobretudo, 
ao desenvolvimento do cidadão nas suas diferentes 
dimensões, tendo em vista uma participação ativa e 
fundamentada na sociedade e na resolução de seus 
problemas. 



Parte VI:   Educação em Ciências em Espaços não -formais de ensino  

615

aprendam com diversão. O mesmo deve acontecer com os professores que, 
antes da visita ao museu, devem viabilizar a relação das atividades propostas 
com a escola, tomando o museu como instrumento de troca dialógica de 
conhecimento, de reflexão crítica da história e ação prática, de forma que, 
alunos e professores construam, individualmente e em grupo, sua relação 
com aquilo que se está dialogando, quais os temas de interesse para um 
melhor aprendizado – adquirindo assim uma maior e melhor comunicação 
entre os visitantes e o museu. Assim, torna-se também fundamental uma boa 
articulação dos professores com os mediadores do espaço.

Quanto ao uso da tecnologia também se verifica que esta está, cada 
vez mais, presente na sala de aula. Os professores tentam inovar as suas 
práticas pedagógicas tentando introduzir as tecnologias digitais, desde 
simples aplicações, como questionários, a objetos virtuais e softwares mais 
sofisticados, o que evidencia a necessidade de mudança e introdução de novas 
metodologias de ensino. Estes resultados são corroborados por Gomes (2018) 
que refere que atualmente, a prática docente necessita buscar metodologias 
de ensino que possam estimular a aprendizagem dos alunos, apresentando-
se as novas tecnologias como recursos didático-pedagógicos que podem 
potencializar as aulas e a prática docente, a partir de vários recursos 
tecnológicos contribuindo para aulas mais dinâmicas e estimuladoras.

Nos trabalhos de tecnologia analisados verifica-se também a 
preocupação com a formação dos professores nesta área, evidenciado também 
por Gomes (2018), ao referir que as tecnologias querem uma mudança de 
postura dos professores, que precisam investir na sua formação continuada 
para poder manusear os recursos tecnológicos com autonomia e de forma 
planejada, com objetivos preestabelecidos, para que desta forma, estes 
possam contribuir de forma significativa para o processo educacional. Perante 
esta situação, pode-se afirmar que o uso das tecnologias na sala de aula 
não é um processo fácil, por um lado ainda existem professores que não se 
adequaram a essas tecnologias, por outro, algumas escolas não oferecem esses 
recursos tecnológicos para diversificar as práticas de ensino dos professores, 
ou quando oferecem, não apresentam condições de uso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise permitiu concluir que, nas revistas analisadas, o número de 
artigo publicados, quer na área dos museus, quer na área do uso da tecnologia, 
em sala de aula, é ainda bastante reduzido. Torna-se essencial a valorização 
dos museus, como espaços educativos, promovendo nestas atividades com 
os alunos, desde cedo, não só por meio das visitas escolares, mas também 
na dinamização de atividades lúdicas e educativas, em colaboração com os 
museus e tendo em conta os currículos das diversas disciplinas.

O uso da tecnologia, em sala de aula, deve ser cada vez mais uma 
preocupação dos professores, inovando nas suas práticas pedagógicas, 
tornando as aulas mais dinâmicas, estimulantes e motivadoras. Nesse sentido, 
é necessário investir na formação e capacitação dos professores.

Muitos museus, atualmente, usam a tecnologia como forma de 
interação com os visitantes e também como inovação. A tecnologia pode 
contribuir significativamente para o trabalho realizado pelos espaços museais, 
atraindo os visitantes pela inovação e pela interação, facilitando também a 
aprendizagem e a divulgação da ciência. No entanto, nesta pesquisa, não se 
encontrou nenhum artigo com referência ao uso da tecnologia em museus, 
o que evidencia que este é um importante fator a ter em conta em trabalhos 
futuros, não só pela sua pertinência, mas também pelo perfil dos estudantes e 
visitantes, em geral, da sociedade atual.
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The scientific dissemination of the National Museum: 

netnographic study of the activities after 2018 fire
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RESUMO
O Museu Nacional (MN) é o primeiro Museu do país e desde 1818 suas práticas 
de Divulgação Científica (DC) levam informação para a sociedade. Entretanto, em 
setembro de 2018, um incêndio destruiu o palácio e quase 80% do acervo científico. 
Com o objetivo de visualizar sinais de prosseguimento do Museu após o incêndio 
realizou-se um estudo netnográfico das atividades de DC promovidas ou que envolvem 
o MN. A coleta de dados das 39 atividades de DC foi realizada nas redes sociais 
Facebook e Instagram. Em seguida, foram analisadas em tópicos considerando: os 
tipos de atividades; frequência mensal; custo; locais de realização e mudanças na 
adesão do público. Como resultado viu-se que as atividades de DC do MN seguem 
ocorrendo, porém, a perda do palácio ocasionou alterações na organização da 
instituição, havendo necessidade de adaptação a locais da cidade, novos acessos para 
o público e novas propostas para atraí-lo.
Palavras-chave: Divulgação Científica; Espaço não-formal; Museu Nacional; 
Netnografia.

ABSTRACT
The National Museum (NM) is the first Museum in the country and since 1818 its 
Scientific Dissemination (SD) practices have brought information to society. However, 
in September 2018, a fire destroyed the palace and almost 80% of the scientific 
collection. In order to visualize signs of continuation of SD actions of the national 
museum after the fire, a netnographic study of these activities involving or promoted 
by the NM was performed. The data collection of the 39 SD activities was carried out 
on the social networks Facebook and Instagram. Then, they were analyzed in topics 
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considering: the types of activities; monthly frequency; cost; venues and changes in 
public adherence. As a result it was seen that the NM's SD activities continue to occur, 
however, the loss of the palace provoked changes in the organization of the institution, 
requiring adaptation to places in the city, new access for the public and new statistics 
to attract it.
Keywords: Scientific dissemination; Non-formal space; National museum; 
Netnography.

INTRODUÇÃO

O movimento da divulgação do conhecimento científico vem 
aumentando nos últimos anos no Brasil, estando relacionado ao crescimento 
dos centros de ciências e Museus (MOREIRA; MASSARANI, 2002). 
Diversos estudos corroboram com a relevância e necessidade de experiências 
fora do ambiente escolar, através do desenvolvimento de políticas e estratégias 
pedagógicas que visam agregar a compreensão do conhecimento científico 
(FALK; DIERKING, 2002; FENSHAM, 1999; JENKINS, 1999). O ensino 
realizado em ambientes fora da escola, como por exemplo, em zoológicos e 
museus, se remete a uma educação não formal (GOHN, 2005).

A educação não-formal tem alguns de seus objetivos próximos aos 
da educação formal, como a formação de um cidadão pleno. Entretanto, a 
não-formal traz em sua prática espaços e formas distintas de discursar sobre 
cultura, diversidade e áreas das ciências sociais, humanas e da natureza. Dessa 
forma, a divulgação e o ensino da Ciência são frequentemente reproduzidos 
nos espaços não formais de ensino.

Em busca de uma definição para espaço não-formal, é importante 
primeiramente conceituar o que é espaço formal de educação. Os espaços 
formais são os ambientes que seguem padrões e normas, estando relacionados 
ao ambiente escolar. Em contrapartida, os espaços não-formais não são 
normatizados, a aprendizagem se dá coletivamente em espaços abertos, 
suscetíveis a uma interação entre os envolvidos, com maior flexibilidade na 
metodologia e na seleção dos conteúdos a serem ministrados, capazes de gerar 
novos conhecimentos acerca de um determinado tema.

Um museu de ciências, por exemplo, precisa organizar suas atividades 
de forma que o público seja atraído pelos assuntos tratados logo na primeira 
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visita, uma vez que não há como prever quando os visitantes retornarão ao 
espaço (JACOBUCCI, 2008). Sendo assim é fundamental o uso de diferentes 
recursos, estratégias e técnicas expositivas para divulgar a ciência e ajudar a 
instituir uma relação entre a exposição e o visitante.

A Divulgação Científica (DC) é conceituada por Bueno (1995, p. 1421) 
como "um processo de recodificação, isto é, a transposição de uma linguagem 
especializada para uma linguagem não especializada, com objetivo de tornar 
o conteúdo acessível a uma vasta audiência". Dessa forma, por meio de uma 
linguagem mais acessível, a DC auxilia o público leigo na compreensão do 
conhecimento científico.

A linguagem científica é muito presente nos museus, e isso pode se 
tornar um obstáculo para o público que nunca obteve acesso a esse tipo de 
informação. Um dos diferenciais da DC realizada dentro desses espaços é a 
presença de mediadores durante as atividades e exposições. Outro diferencial 
é a frequência de painéis explicativos e vídeos em minitelevisões, facilitando 
o entendimento do conteúdo divulgado. Para Lemke e Garcia (1997) aprender 
ciências significa se apropriar do discurso científico, com a necessidade de 
aprender como determinados termos se relacionam através da identificação de 
padrões e da percepção das relações semânticas entre esses termos.

Sabe-se que a educação em museus de ciências não consiste em um 
modelo sistematizador e estruturado. É válido ressaltar que estes espaços 
não devem assumir função didática como as atividades educacionais que são 
desenvolvidas pela escola (SILVA, 2006), desse modo, os museus voltados 
para a Ciência contribuem para o enriquecimento e complementação do 
ensino.

Em 1818, houve a criação do primeiro museu do país, o Museu 
Nacional (MN), criado por D. João VI, localizado atualmente em São 
Cristóvão. O MN é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
por se tratar se um museu repleto de conteúdos e espécimes científicos, 
culturais e históricos.

Além de um rico acervo mineralógico, etnográfico, zoológico e 
botânico desde 1822, direções como a de Ladislau Netto (entre 1874 e 1893) e 
Roquette-Pinto (1905-1935) se resumiram na dedicação à função educativa do 
museu e acesso ao conhecimento pela sociedade. Palestras públicas e cursos 
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livres contribuíam para a progressão do acesso ao conhecimento ali cultivado 
e divulgado, em uma época sem universidades no país.

O museu recebia visitas escolares durante o ano para a exploração 
do Ensino de Ciências da natureza e ciências humanas de forma dinâmica e 
prática. Entretanto, em 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu grande 
parte do acervo e o Palácio onde a Família Real viveu durante anos. Desde 
então, se pensa na reestruturação, em como o MN poderia seguir em frente 
sem seu palácio. Como irá prosseguir em seu papel de um dos mais importantes 
espaços não formais de divulgação da ciência do mundo?

O MN, maior museu de história natural e antropológica da América 
Latina, é o tema desse estudo, o qual focará na DC desta entidade nacional, 
especificamente após o incêndio de 2018. O objetivo principal é fazer um 
levantamento de todos os eventos de DC relacionados ao MN que foram 
divulgados nas suas redes sociais. Com estes dados torna-se possível analisar 
a frequência de eventos de DC que ocorreram em um ano após o incêndio e 
quais alterações ocorreram nos últimos meses.

PERCURSO METODOLÓGICO

A cada ano que passa nota-se o crescimento e o avanço das tecnologias 
e redes de informação. Segundo o Relatório Global Digital 2018 divulgado 
pelas companhias on-line Hootsuite e We Are Social, cerca de 4 bilhões 
de pessoas têm acesso à Internet diariamente, possibilitando uma teia de 
informações sendo produzidas, postadas e divulgadas em apenas um segundo. 
Tal avanço possui algumas desvantagens como a disseminação de notícias 
falsas que podem se espalhar pelo mundo inteiro em poucos minutos. 
Entretanto, quando há possibilidade de se manter informado 24 horas sobre 
qualquer assunto existente no planeta, observa-se uma grande vantagem 
da utilização das redes, incluindo a utilidade de divulgar ciência e torná-la 
acessível a esse público internauta. Segundo Giardelli (2016, p.22), “vivemos 
o poder das conexões, da aprendizagem coletiva, do compartilhamento social 
e de uma exposição sem precedentes de novas ideias e abordagens”. Isto é, 
vivemos interligados e conectados com benefício de poder absorver novos e 
distintos conhecimentos.
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Concomitantes ao avanço da Internet vieram as redes sociais, 
facilitadoras de conexões sociais onde as pessoas interagem de qualquer parte 
do mundo, podendo publicar, compartilhar e visualizar informações, fotos, 
textos, vídeos e áudios da forma que preferir. Dessa forma, não somente 
pessoas físicas compõem as redes sociais, vemos que empresas, jornais, 
revistas, pequenos negócios, instituições públicas e privadas estão cedendo 
cada vez mais ao poder das redes sociais para divulgar seu trabalho, já que 
as mesmas possuem potencial para colaborar, mobilizar e transformar a 
sociedade. Araújo (2015, p. 97) resume essa adesão: “O fato é que, mesmo 
os cientistas e pesquisadores não estando presentes no ambiente on-line, suas 
pesquisas estão, seja por meio das revistas eletrônicas, ou das bases de dados 
e repositórios”.

Não distante disso, instituições de DC, como espaços não-formais, 
também têm aderido às redes sociais, principalmente as mais utilizadas 
como Facebook e Instagram. Portanto, a informação científica também está 
presente nas redes de informação e novas tecnologias, pois como as redes 
estão presentes em muitos segmentos e níveis da sociedade, na ciência não 
poderia ser diferente.

Adotamos como metodologia desse estudo a Netnografia, seguindo o 
conceito de Robert Kozinetz (2014), entendendo que essa metodologia tem 
seus princípios no método etnográfico, o qual se baseia em estudos de práticas 
sociais e de artefatos que instituem culturas. Mas, diferente da etnografia, a 
Netnografia possui um caráter qualitativo com a atenção para o estudo de 
práticas, interações, usos e apropriações de meios por comunidades do 
universo especificamente virtual. Para Kozinetz (2014, p. 60), a Netnografia,

adapta os procedimentos etnográficos comuns de 
observação participante às contingências peculiares da 
interação social mediada por computador: alteração, 
acessibilidade, anonimato e arquivamento. Os 
procedimentos incluem planejamento, entrada, coleta de 
dados, interpretação e adesão a padrões éticos.

A Netnografia configura-se como um conjunto de procedimentos on-
line caracterizados por um fundo epistemológico, adaptado para incluir a 
influência da Internet sobre a sociedade moderna e com foco no coletivo.
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Inicialmente realizou-se um levantamento Netnográfico de todas as 
ações, exposições, eventos e projetos de DC promovidos e que envolvem 
o Museu Nacional, expostas nas redes sociais do MN, especificamente 
Facebook e Instagram. Só foram consideradas as atividades ocorridas após o 
incêndio de setembro de 2018, até o final de setembro de 2019, completando 
doze meses de atividade.

As atividades foram analisadas de acordo com os seguintes tópicos: 
tipos de atividades; frequência de atividades por mês; custo das atividades; 
locais onde as atividades foram realizadas; mudanças na adesão do público.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após feito o levantamento Netnográfico, identificaram-se 39 atividades 
de DC diretamente promovidas pelo MN ou que envolvem a instituição. 
Ressalta-se que as atividades relatadas nesse trabalho são apenas as que foram 
divulgadas nas redes citadas no período mencionado anteriormente.

Na análise do primeiro tópico “Tipos de atividades”, as atividades 
foram quantificadas e separadas em três categorias (Gráfico 1): A. Projetos, 
ações e eventos esporádicos: atividades que aconteceram em datas esporádicas 
definidas; B. Exposições: exposições que envolvem o MN e ficaram abertas 
ao público em diferentes períodos; C. Projetos, ações e eventos constantes: 
atividades que aconteceram de forma constante e contínua ao longo do ano 
(diária, semanal, quinzenal ou mensal).
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Das 39 atividades, 28 foram classificadas como categoria A, sete na 
categoria B e quatro na categoria C. As atividades que acontecem de forma 
constante e com períodos duradouros como as das categorias B e C demandam 
mais organização, gestão e tempo. Por exemplo, as atividades da categoria 
B são abertas ao público por tempos variados (Gráfico 2), com as sete 
exposições ativas por dias ou meses, sendo uma possível justificativa para 
menor quantidade em comparação com a categoria A, cujas atividades ficaram 
ativas por cerca de dois dias. Outra observação no gráfico 2 é que o mês de 
outubro de 2019 foi um destaque, visto que aconteceram quatro exposições 
ativas concomitantemente. Na categoria C, as atividades acontecem de forma 
constante por se tratar de atividades contínuas, como cursos e projetos com 
a comunidade, sendo assim, estão ativas por maior período, justificando sua 
menor quantidade.

Gráfico 2 - Período de duração das 7 atividades da categoria B (Exposições)

Fonte: Autores.

Prosseguindo para a análise do segundo tópico “Frequência de 
atividades por mês”, apenas a categoria A foi analisada (Gráfico 3), devido às 
características de períodos duradouros das outras categorias já citadas.
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Abril e junho de 2019 foram os meses com maior quantidade de 
atividades realizadas, passados mais de seis meses do incêndio, podendo ser 
justificado por uma melhor reestruturação após a tragédia. Isso corrobora 
com o que pode ser visto no gráfico em relação aos últimos meses de 2018 
-próximos ao incêndio-, com menor quantidade de atividades, somando sete 
no fim do ano.

Dentre essas sete atividades, quatro estavam relacionadas ao 
prosseguimento do MN: “Festival Museu Nacional Vive” (set/2018), 
“Audiência Pública - Os problemas enfrentados pelo Museu Nacional e 
perspectivas para o futuro” (out/2018), “Festa Literária: Museu de Histórias” 
(nov/2018) e o encerramento da “Semana Fluminense do Patrimônio” (SFP) 
(dez/2018). As outras três atividades já estavam definidas nas respectivas datas 
antes de o incêndio acontecer e prosseguiram com sua programação: 4ª edição 
do “Meninas com Ciência” (out/2018), 9º “Semana de Integração Acadêmica 
da UFRJ” (out/2018) e 6º edição da “Semana de Egiptologia” (nov/2018).

Nos três primeiros meses de 2019, não foram divulgadas nas redes 
sociais atividades de DC, apenas algumas campanhas de arrecadação 
justamente para a realização de atividades que aconteceriam e aconteceram 
ao longo do ano, o que justifica a predominância das atividades no segundo 
semestre de 2019.

Na análise do terceiro tópico “Custo das atividades”, das 39 atividades, 
apenas uma possuiu custo e pertence à categoria B: a “Exposição interativa 
– Monumento das ilhas Cagarras”, realizada no Forte de Copacabana no 
município do Rio de Janeiro e custou 6 reais para o público. Já as outras 
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38 atividades foram totalmente gratuitas, possibilitando a inclusão de todos 
os tipos de classes sociais no acesso à Ciência e uma possível maior adesão 
da população. Silva, Lorenzetti, Silva (2019) ressaltam que, a gratuidade de 
ingressos nesses espaços, favorece a visitação de pessoas com menor capital e 
menos acesso à cultura, caminhando a uma democratização do conhecimento 
sobre Ciência & Tecnologia.

O quarto tópico “Locais onde as atividades foram realizadas” também 
traz a questão de inclusão social por mostrar a distribuição dos locais onde as 
atividades aconteceram (Gráfico 4).

A Quinta da Boa Vista, parque do bairro de São Cristóvão, na Zona 
Norte (ZN) do Rio de Janeiro (RJ), é onde se encontram o Horto Botânico 
e o Palácio do MN, sendo assim foi separada dos outros bairros da região. A 
maioria (18) das atividades de DC aconteceu no parque, indicando resistência 
em prosseguir com as atividades realizadas no local onde existe o MN, mesmo 
não possuindo mais o palácio. Essas atividades aconteceram em parte no 
Horto Botânico, que não foi afetado pelo incêndio, e também no espaço em 
frente ao Palácio.

Outros bairros da ZN também apareceram na lista, como Maracanã e 
Manguinhos. Entretanto, o Centro da cidade do RJ entra em 2º lugar com 
sete atividades distribuídas pelo bairro em espaços conhecidos como o Centro 
Cultura Banco do Brasil-RJ e Centro Cultural Casa da Moeda.

A legenda “Escolas em até 50 km” se refere à atividade nomeada 
“Museu Nacional Vive nas Escolas”, na qual o Setor de Assistência ao Ensino 
(SAE) do Museu realizou sorteio entre escolas da região que se inscreveram 
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nesse projeto e assim eram visitadas pela equipe com parte da coleção 
zoológica e paleontológica da instituição. Esse projeto pertence à categoria 
C, por acontecer uma vez por mês todos os meses. Esta atividade não era 
realizada antes do incêndio, surgindo justamente em consequência da perda 
do palácio, onde as escolas visitavam diariamente as exposições e coleções 
científicas do MN.

É fundamental a ocorrência de atividades por toda a cidade, podendo 
atingir públicos de diversas classes sociais. Todavia, o acesso a museus ainda 
é restrito no Brasil, seja devido à capital cultural ou distribuição dos museus 
de ciências no país (SILVA; LORENZETTI; SILVA, 2019).

A variedade de locais observada no gráfico 4, principalmente, quando 
se trata da categoria B (exposições), é claramente uma consequência do 
incêndio que destruiu o palácio em 2018. As exposições do MN foram abertas 
ao público ainda antes da independência em 1822 (DUARTE, 2019), e a 
partir de 1891, começaram a ser realizadas majoritariamente no palácio. Após 
o incêndio, as exposições precisaram ser distribuídas pelo RJ e até fora do 
município.

Em exemplo disso, neste um ano foram realizadas três atividades 
fora do município do Rio de Janeiro, uma em Paraty (RJ) e outras duas no 
Congresso Nacional em Brasília. Uma dessas atividades em Brasília foi 
transmitida virtualmente, o que possibilitou maior acesso à quem mora em 
outros estados.

Não distante, três atividades foram abertas ao público somente no 
ambiente virtual. Uma foi o lançamento do Documentário “Resgates”, sobre 
os resgates da coleção do MN; outra foi lançamento do Áudio que recriava a 
parte da exposição e coleção do MN, sendo uma visita inclusiva; e a terceira 
é um evento conhecido mundialmente “Museumweek” que acontece durante 
sete dias e milhares de instituições culturais ao redor do mundo compartilham 
conteúdo cultural de ciências sobre sete temas.

No quinto e último tópico analisado “Mudanças na adesão do público”, 
duas atividades, uma da categoria A e outra da C, mostraram um resultado 
muito interessante. Na categoria A, o projeto “Meninas com Ciência” abriu 
suas inscrições, pela primeira vez após o incêndio, para realizar a sua 5º 
edição (maio/2019) e obteve um recorde de inscrições, obtendo 800 meninas 
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inscritas a mais que a edição anterior que aconteceu em outubro de 2018, logo 
após o incêndio, porém com as inscrições realizadas no meio do ano. A outra 
atividade, pertencente à categoria C, é o “Programa de Iniciação Científica Jr. 
PIC JR”, um programa de estágio em parceria do MN com o Colégio Pedro II, 
que já acontece há 20 anos. Entretanto, mesmo com tanto tempo de realização, 
as inscrições de 2019 obteve um recorde de 500 inscritos no PIC Jr.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com quase 80% do acervo afetado pelo incêndio, as coleções 
dos departamentos de botânica, SAE, vertebrados, invertebrados e de 
arqueologia, como também a biblioteca, não foram afetados por estarem em 
outros locais, isto possivelmente auxiliou a continuação do MN como uma 
entidade formadora e divulgadora da ciência. Porém, a perda do palácio 
teve grande influência, provocando muitas alterações na programação e 
organização da instituição, havendo a necessidade de se adaptar a novos locais 
da cidade, novas propostas de chamar atenção do público como a questão da 
gratuidade e novos acessos como o ambiente virtual.

A reestruturação do MN não é um processo fácil, ainda mais quando 
se perde grande parte dele. Entretanto, as iniciativas para reerguê-lo devem 
focar na recomposição da vida acadêmico-científica da instituição e no 
relacionamento Ciência e Sociedade. O prosseguimento das atividades de DC 
é fundamental para a sobrevivência de Centros de Ciências e Museus, assim 
como para a DC continuar atuando é necessária a existência dos espaços não 
formais. É uma via de mão dupla, uma “simbiose” constante. Nesta via, a 
sociedade caminha aprendendo, absorvendo e compartilhando conhecimentos 
que a transformam diariamente.
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Parte VI
Momento Cultural



Poesia, Samba e Interculturalidade como 
estratégia de aprendizagem no Ensino de 

Ciências

Maylta Brandão dos Anjos e Edgar Miranda da Silva

INTRODUÇÃO 

“Poesia, Interculturalidade e Ciência, isso dá samba!". Esse foi o título 
do primeiro momento cultural do VI ENECiências, apresentado pelo poeta, 
jornalista, pesquisador, historiador, escritor e produtor cultural, Serginho 
Gramático, e mediado  por Matheus Favrat do Coletivo Negro Ẹbí/UFRJ. 

A  poesia se deu, na fala de Serginho, por sua forma livre e expressiva 
de comunicar-se e construir um estilo que, na estética própria de entrelaçar 
as palavras em arte e vida, toca os  sentimentos do outro pela constituição 
de visões autorais, verdadeiras e legítimas.  Elas destacam as avaliações do 
mundo e inspirações dos sujeitos, dadas nas formas dos movimentos que os 
textos construídos em frases e parágrafos fazem acerca da nossa existência. 

A interculturalidade presente na fala do palestrante,  mostra  sua forma 
de ser na defesa  da participação democrática e do respeito aos diferentes 
pensamentos que conduzem culturas, comportamentos, valorização do 
diverso, do diferente e do extraordinário. Expõe e incentiva  potencialidades 
e se faz concreta nos sujeitos sociais no respeito e reconhecimento de suas 
singularidades e desejos. A poesia e a interculturalidade vão se desenhando, 
na  fala de Serginho Gramático, pela forma que a conhecemos e a nomeamos 
como gentileza, consciência e amor ao mundo e ao outro que habita conosco 
esse mundo. E esse pensamento é entrelaçado à ciência, ou seja, na fala de 
Serginho, vemos que a sistematização do saber, ocorre pelas suas buscas 
realizados em sua dissertação de mestrado acerca da história do samba. E se 
dá, também, pelos fatos observados em relação as conexões  realizadas entre 
os  fenômenos sociais, políticos  e culturais. Analisar esses pontos de encontro 
e destacar o que uniu, metodologicamente, o seu tema, samba, a formação 
de uma identidade potente, resistente e criativa, foi, segundo o palestrante, o 
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momento mais precioso de sua pesquisa.
A exposição do tema cultural transcorreu na convicção autoral  acerca 

de que o samba faz história do Brasil e se conecta à ciência que alimenta e 
busca manter a vida na sua face mais segura e feliz. A história contada por 
sambas e seus sambistas, nos presenteia com  letras poéticas, apresentadas 
num texto intercultural.  

O samba nasce do registro aos  fatos vivenciados nos redutos populares 
e os sambistas, nas suas letras musicadas em novos rótulos, se tornam 
contadores da história brasileira, dos seus momentos, agruras e prazeres. 
Resistiram a valores retrógrados de épocas. Assim, Serginho inicia esse 
encontro cheio de ritmo, gingado, poesia, sorriso e gosto intercultural, pelo 
que faz a alma vibrar, cantar e se encontrar nas diferenças que se somam 
na alegria da liberdade. Um perfilar na História do Samba, um conto em 
Serginho 

E quem não quer a alegria
E quem não quer a felicidade
E quem não quer o coração
batendo
Sem qualquer dificuldade
                       Gonzaguinha 

Serginho destaca que o início do século vinte é marcado, no Rio de 
Janeiro, pelo Bota-abaixo, na derrubada de casario para implantação da 
arquitetura parisiense. Esse momento “empurrou” os moradores pobres 
às encostas dos morros. Inicia-se aí o processo de favelização, onde letras 
musicais são criadas no ritmo do samba para retratar, em versos e prosas, um 
país que expulsa os seus iguais da cidade.

Como herança, o samba crescia como alento, canto e arte. Noel Rosa, 
contextualizava a história à seu momento. Quando em  1929, explode seu 
samba “Com que roupa?”, o estilo coloquial retrata o cenário histórico da 
vida cotidiana. Serginho diz que os versos de Noel “assumem esteticamente a 
modernidade”, o que ascendeu o samba em direção à classe média. O período 
Vargas demarcou esse fato, principalmente quando Noel compôs “Feitiço 
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da Vila“, em 1933, fez alusão às oligarquias dos estados. Começava aí a se 
organizar os embriões das escolas de samba do Estácio,  Mangueira e Osvaldo 
Cruz. 

Nessa década o rádio chega ao Brasil, e evidencia a criação artística do 
sambista. O samba mostrava sua face raiz por meio da metáfora do carnaval, 
que pedia anistia aos presos políticos após a Revolução Constitucionalista.

Nesse ritmo e posicionamento o samba ganhava o povo e, com a 
criação do surdo de marcação e a introdução dos tamborins, ele se fazia em 
expressões autênticas e inovadoras, se diferenciando do maxixe já existente. 
A musicalidade do sambista assumia os botequins e as praças públicas. Ele se 
apresentava de forma leve e alegre, cantando em lágrimas e sorrisos as suas 
verdades e a sua realidade.

A postura assumida de “malandragem”,  caminhava em um outro ponto 
do samba, e o caminhar por essa esteira, mostrou que o Estado Novo, num 
fato anômalo, se apropriou de uma parcela do samba. O momento, de  extremo 
controle na produção cultural, acabou por redundar em transformações 
significativas para o samba, que expôs contradições em um mandato repressor 
e modernizante. O governo brasileiro passou a utilizar o ritmo como fonte de 
sua propaganda, incluindo aí a tentativa de unificação do território nacional 
e a diplomacia internacional. Ganha terreno, então, os sambas-exaltação, 
composições que trazem em sua letra o teor ufanista, o orgulho patriótico e o 
elogio a um Brasil em crescimento, no rumo da industrialização.

Nesse pulsar, em 1939, Ary Barroso compôs “Aquarela do Brasil”, 
o poema e música que se tornou expoente de samba-exaltação. Samba que 
fortaleceu e consolidou o ritmo de conquista daquele momento.  Havia nas 
letras uma ode à brasilidade, às belezas naturais do país e a exuberância de sua 
gente, elevando o samba ao status internacional. 

O rádio conquista  sua “Era de Ouro” que inaugura e fortalece a estreita 
relação samba/rádio. Essa relação se alinha dia a dia, colocando-se como a 
grande expressão da realidade vivida. O samba se fincava e se tornava a tônica 
musical que expandia-se como  identidade nacional na sua  trajetória e ritmo, 
que se pavimentada  entre o morro e o asfalto. E como unir duas realidades tão 
díspares? Essa pergunta ficou em aberto. 

Nessa esteira histórica, o ritmo brasileiro se internacionalizava numa 
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“Boa Vizinhança”, de integração. É aí que Dick Farney, imitando  Bing 
Crosby canta fox-blue, em português, no estilo sussurrante do blues. Com a 
proliferação de subgêneros se confirmando no pós-guerra, o samba espalhava-
se pelos espaços públicos e privados e ganhava novas formas melódicas 
segundo a exigências dos públicos. Passa-se  a ter, não somente um samba, 
mas vários tipos que atendem e agradem as distintas classes  sociais.

A década de 1950 faz com que clássicos do gênero surjam além do 
Rio de Janeiro. Adoniran Barbosa, o expoente do samba paulistano, com 
temática popular e vivencial, alcança  abrangência nacional,  evidenciando a 
situação social vivida  por ele, a tantos outros iguais a ele. Se torna um grande 
representante do samba  brasileiro, compondo sambas com letras recheadas 
de humor refinado e críticas políticas. Sua linguagem refletia  o paulista e o 
paulistano. Refletia a periferia de São Paulo com influências interioranas e 
influências italianas. “Saudosa Maloca” marca sua autoria em  1955.

Esse mote se repete em Luís Antônio e Jota Júnior, que retrataram, 
também,  a realidade social. A música  “Lata d‟água”, mostrou a condição 
adversa das favelas cariocas, o sofrimento vivido com as precariedades 
destinadas àqueles locais. Denuncia, ainda, o sofrimento  das mulheres nas suas 
suadas jornadas domésticas não reconhecidas, invisibilizadas  e desprezadas. 
Há nas letras, como essa, a diferenciação das conjunturas pautadas na imagem 
da desigualdade.

Vemos tal aspecto de fortalecer em Zé Kéti, que em 1956 encarna o 
próprio ritmo do samba na música autobiográfica: “A voz do morro”, que 
mostrou sua identidade e condição social, sua territorialidade e apropriação, a 
potência de sua raiz. Mostrou a desigualdade, não em tristeza e lamento, mas 
como força de transformação. A aceitação nacional do samba passa a ser o 
passaporte e um dos agentes de mudanças sociais.

No caminhar dessa história, em 1958, Elizeth Cardoso na batida 
sincopada e semitonada principia a bossa nova, se afirmando musicalmente, 
principalmente na classe média no Rio. A expressão máxima desse ritmo  se 
consolida e tem no violonista baiano João Gilberto, sua maior expressão, 
que com elementos jazzísticos e letras que retratavam situações lúdicas do 
cotidiano, no ritmo da calma ganhou  o Brasil e o mundo na sua forma leve, 
criativa, exímia e comprometida de mostrar  com a qualidade seu som. 
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Em 1959, a nova capital  federal anuncia novos momentos históricos e 
desenhos na música. Nesse contexto, a bossa nova e o rock atraem público, 
mas o samba também passa a ser um dos ritmos mais ouvidos, noque mais 
unia em alegria e desabafo. 

Durante a década de 1960, muitos cenários político-social e cultural 
são modificados, num momento de grandes conflitos políticos e sociais de 
cassação à liberdade. Como resistência, é  criado o CPC – Centro Popular de 
Cultura, diretório que tinha a preocupação de preparar os próprios quadros 
para aproximarem-se das camadas populares. Com isso, a UNE contribuiu 
para o íntimo relacionamento de universitários com os sambistas tradicionais. 
O samba, mais um a vez, unia as classes, os intelectuais e o povo no ritmo do 
pandeiro, do surdo, da cuíca, do tamborim, nos batuques afro-brasileiros que 
encantavam a alma. 

Os músicos encontravam no samba sua expressão de crítica e protesto 
ao que estava a ocorrer com a repressão que gerava o medo, mas não esse 
silêncio. E se o samba teve fôlego para expor os  acontecimentos do território 
carioca, o Zicartola e Teatro Opinião, foram os dois focos de preservação do 
samba tradição, ainda que no auge da bossa nova.  O cenário da música vai 
tomando novos contornos e os  festivais universitários de música popular 
vão dando esse novo tom. Serginho destaca, então, que “o velho samba foi 
rejuvenescido”.

Em 1962, no Chile, a seleção brasileira sagrou-se bicampeã, com 
Garrincha celebrado pela conquista que alça o Brasil internacionalmente como 
potência do futebol. Aí  cresce o  reconhecimento do binônimo samba/futebol. 

A precarização das áreas periféricas no país do futebol, gerou sambas 
com críticas sociais. Crescia a identidade do morador, por meio do samba, pelo 
lugar que nasceu, cresceu. Paralelo a isso, a conscientização política debatida 
nas faculdades, influenciava os jovens compositores, que tanto beberam na 
fonte dos sambistas tradicionais.

O Brasil, a partir de então, passa por um período obscuro, e o 1964, 
perfez seus próximos 21 anos de opressão, torturas e cassações. Nesse ínterim, 
Chico Buarque assume o samba com o sua forma maior de expressão e 
resistência. O cantor e  compositor passou a utilizar a palavra samba em sua 
obra, condicionando-o a um aspecto capaz de suplantar as adversidades que a 



Parte VI:  Momento Cultural

637

Ditadura impunha ao brasileiro.
Paulinho da Viola, num ato emblemático, abandona a carreira militar.  

Assume a causa do samba, e numa crítica social generalizada, que ainda 
era permitida nos primeiros anos do pós 64, fez e cantou seus sambas, 
conquistando o brasileiro.

Martinho da Vila, em 1969, com “O pequeno burguês”, apontou 
as dificuldades de um jovem pobre e suburbano para alcançar o sucesso 
profissional por meio dos estudos. A crítica estava lançada às parcas chances 
de vagas por essa grande parcela da sociedade “esquecida” e relegada 
por aquele poder. Ficava evidente o impedimento  da entrada deles nas 
universidades públicas e gratuitas.

Nesse transcurso, em 1970 o Regime Militar seguia extrapolando a 
desumanidade, amparada pelo AI-5, que entre outras cassações de liberdade, 
limita a criação dos sambistas, censurando-os, torturando-os e punindo-os. Ao 
samba cabia readaptar-se neste cenário, para que seus sambistas não fossem 
mortos,exilados ou presos. O exílio no exterior era o caminho natural para 
tantos perseguidos.

Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Wilson Moreira, Nei Lopes, 
Roberto Ribeiro, João Nogueira, Beth Carvalho, Leci Brandão, Jorge Aragão, 
Clara Nunes, Alcione, entre outros, bem como o ressurgimento de Cartola e 
Nélson Cavaquinho, incorporaram  esse momento resistindo com seus sambas.

E nessa resistência, Candeia cria o Grêmio Recreativo Escola de Samba 
Quilombo, no bairro de Coelho Neto, no subúrbio do Rio, em 1974. Essa 
escola colocava em pauta a questão da negritude no Brasil, num grito de 
liberdade, igualdade e justiça. Ela foi veículo de contestação social e defesa 
de ideais. 

Em 1976, Beth Carvalho lança o LP “Mundo melhor” e emplaca “Te 
segura” de Wilson Moreira e Nei Lopes, um samba contestador.  Em 1977, 
“Saco de feijão”  de Chico Santana, mostra que as características primitivas 
do samba, permearam as composições de novos autores no sentido de retratar 
a conjuntura no sentido de um humor crítico. 

Num grande marco, em 1979, frente a Anistia, João Bosco e Aldir Blanc 
compuseram “O bêbado e a equilibrista”,  que viraria um “hino” ao retratar a 
dor e o retorno dos exilados.
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Gonzaguinha em 1983 gravou “Tem dias que a noite é assim mesmo”, 
uma ode à liberdade que se deseja ao tentar ser feliz. Ele enalteceu coisas 
simples,  que  reverberou no “tudo aquilo que eu tenho de direito”. 

Com a “nova república” se deu o fim da Ditadura Militar, e em 1985, as  
tradições do samba na crítica bem humorada das situações cotidianas começa 
a vigorar nas rodas de samba dos subúrbios e favelas cariocas. E chegamos a 
Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Almir Guineto, Jovelina Pérola 
Negra, Bezerra da Silva e tantos outros que nos presentearam com a história, 
com o sentimento e com a alegria sempre viva numa interculturalidade de 
parceria, cooperação, respeito às diferentes e identidades culturais. O samba 
está  no gerúndio a escrever essa história como “filósofo do tempo”. 

 
CONSIDERAÇÕES NÃO FINAIS

O samba incorporou a todos quantos se sentissem atingidos por ele, por 
seu batuque e por sua entrega à espontaneidade. Foi  formador de opiniões 
diversas e operador de um consenso gerado para uma ode popular de sujeitos, 
emocionalmente estruturados para levarem sentimentos de liberdade ao 
mundo.

Como elemento genuinamente nacional e popular, estabeleceu-se, 
apesar de muitas investidas contrárias, como elemento democrático. Transitou 
pelas épocas durante quase um século conquistando e aglutinando a sociedade. 
Ganhou status de “produto” brasileiro e de representante da identidade 
nacional. 

O samba, grande e nobre, foi e é poesia popular de  letras e músicas 
vibrantes, que vão da simplicidade nada simples à felicidade de dançar nos 
movimentos mais complexos da vida. 

Foi e é ritmo intercultural, que conta uma história na mistura de 
percussões e cordas,  apresentando na ciência da  matemática, uma  estruturação 
musical dada em  notas tocadas e reverberadas na nossa alma. A ciência dá 
samba, e o samba é Ciência, sim senhores. 
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Posfácio

Beatriz Brandão1

Quando Paulo Freire nos diz que “é preciso atravessar a rua em busca 
de um caminho para a melhoria do aprendizado em nome da libertação” ele 
nos fala de escolhas. São essas escolhas que guiam trajetórias que expandem 
e impulsionam uma educação que respeita os níveis de compreensão sobre 
a realidade. Freire nos traz palavras chaves em nosso universo educacional: 
para uma educação libertária precisamos nos deixar atravessar, buscar, trilhar 
um caminho, compreender limites, fragilidades e possibilidades da realidade 
do outro. 

São lições como essas que compõem uma urdidura do Volume 
V, dedicado ao “Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-
Aprendizagem”. Os textos que percorrem esse volume nos apresentam 
reflexões sobre as mudanças na atuação profissional docente no Ensino de 
Ciências, como também na Divulgação Científica (DC). O livro que temos 
em mãos nos fez adentrar em análises sobre sujeitos e territórios diversos, 
vimos como o ensino e a DC são significados de trilhas ecológicas, revistas e 
museus a jogos digitais, podcasts, blogs, histórias em quadrinho, entre outros 
espaços. Vemos em relevo a importância da Divulgação Cientifica, o que foi 
enfatizada e descoberta por muitos nessa pandemia. Vimos que a DC ensinou 
rotas, caminhos e pontuou os porquês que sociedades buscavam. 

A partir dos objetos e objetivos expostos nesse volume, me centro 
no título que ele traz. E ao falarmos de estratégias e processos significamos 
trajetos estendidos, a presentificação de uma vida em intensidade e extensão no 
contínuo aprendizado. Falamos em compreender etapas, circuitos e paragens 
nas especificidades de quem se insere no Ensino-Aprendizagem. Educando 
e educador se encontram nessa processualidade sempre compartilhada. 
Tais processos de ensino-aprendizagem também assinalam a importância 
da experiência ética, científica e política do pensamento crítico nas práticas 

1 Pós Doutoranda em Sociologia na Universidade de São Paulo (USP) / brandao.beatrizm@
gmail.com 



escolares e acadêmicas.  No Ensino de Ciências, esses assuntos podem se 
tornar um grande desafio. O posicionamento mais interativo, dialógico, 
participativo, engajado e baseado em atividades capazes de abarcar as 
explicações científicas para além dos discursos autoritários tem que ser 
fortalecido. 

Além dos espaços variados que unem DC e EC, vemos um diálogo 
interdisciplinar. Nesse volume temos acesso ao Ensino de Ciências com a 
Educação, Sociedade e as Ciências Naturais, como áreas do conhecimento 
complexas por reunir várias áreas relacionadas à Física, Química, Biologia, 
ciências sociais, ciências da saúde, ciências do ambiente, entre outras. 
Possui discussões que tratam com consciência cidadã temas importantes 
para o enfrentamento aos problemas sociais. Trata de um saber que na 
criatividade reconstrói para construir. O livro é uma bela contribuição 
para as estratégias que visam a clareza dos procedimentos de ensino e se 
constitui num grande desafio que ativa em nós a necessidade crescente 
para uma mudança inovadora que confira às instituições formativas, todo o 
conhecimento necessário para uma formação integrada e integral.

Se ao percorrer os artigos somos apresentados a conceitos que 
dialogam com a base freireana, outro autor também nos é lembrado, ainda 
que não citado diretamente. Quando falamos sobre aprendizagem também 
acionamos Rubem Alves, que quer desaprender para aprender de novo. 
“Raspar as tintas com que me pintaram. Desencaixotar emoções, recuperar 
sentidos”. Reitero, com essa chamada ao aprendizado em processo, o 
convite para leitura temática em Ensino de Ciências. Aqui trouxemos a 
valorização do erro como forma de encorajamento aos desafios que surgem 
na trajetória acadêmica científica. Lembrando Freire, em Pedagogia da 
Indignação, é porque podemos transformar o mundo, que estamos com ele 
e com outros nos fazendo e fazendo. Esse pensamento se ancora em nós 
novos conhecimentos que se somam aos em nós já existentes.

Vimos, nos debates travados no ENECiências, a valorização da ação 
pedagógica pautada na formação do pensamento crítico e participativo nos 
processos de luta social como a descolonização, reconhecimento dos povos 
ancestrais. Que tenhamos mais encontros acadêmicos que dialoguem com a 
aprendizagem da vida cada vez mais democrática, no sentido de oportunizar 
o processo de aprendizagem a todes. Dentro de suas emoções, capacidade 
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criativa laços interpessoais mais integrados numa perspectiva de troca de 
vivências, realidades e cosmovisões. Que os saberes do Sul sejam base 
de nossas estratégias de aprendizagem, no respeito aos processos que nos 
trouxeram até aqui. 
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Instituições Parceiras

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET/RJ) teve sua origem em 1917 como Escola 
Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Atualmente, oferece 
cursos técnicos integrados ao ensino médio, subsequentes (pós-
médio), tecnológicos, de graduação e de pós-graduação lato sensu 
e strictu sensu (mestrado e doutorado), nas modalidades presencial 
e à distância.

Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma 
das instituições públicas mais tradicionais de ensino básico 
do Brasil. Em seus mais de 180 anos, passou por períodos de 
expansão e modernização e foi equiparado aos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia em 2012. Hoje, oferece 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular 
e Integrado, Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), além de 
cursos de graduação e pós-graduação.

 A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, nasceu em 1997. 
Atualmente, sua rede atende cerca 300 mil alunos por ano em 
mais de 130 unidades de ensino, que oferecem Ensino Técnico 
de Nível Médio, Formação Inicial e Continuada/Qualificação 
Profissional e Educação Superior.

A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de ciência e 
tecnologia em saúde fundada há 120 anos pelas mãos do jovem 
bacteriologista Oswaldo Cruz. É a principal instituição não-
universitária de formação e qualificação profissional. Possui 32 
programas de pós-graduação stricto sensu em diversas áreas, uma 
escola de nível técnico e vários programas lato sensu.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro é uma instituição federal de ensino público e gratuito. Está 
em 14 municípios do Rio de Janeiro com cursos de nível médio, 
superior e de extensão. Sua rede atende atualmente mais de 15 
mil estudantes.



O Instituto Permacultura Lab é uma organização na qual soluções 
socioambientais são pensadas integrando conhecimentos 
científicos, saberes tradicionais, tecnologias livres e educação 
ambiental.

O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 
em Rede Nacional tem como objetivo proporcionar formação em 
educação profissional e tecnológica aos profissionais da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O 
mestrado é fruto de parceria do MEC, por meio da SETEC, com 
40 instituições associadas localizadas nos 26 estados da federação 
e no Distrito Federal.  

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro começa em 1950 
ainda como Universidade do Distrito Federal. Ao longo dessas 
décadas, a UERJ cresceu e firmou-se como uma das principais 
universidades do país. Atualmente oferece 90 cursos de graduação, 
63 de mestrado e 46 de doutorado.

A Faculdade de Formação de Professores da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, situada em São Gonçalo, município do 
leste metropolitano, é a maior unidade da UERJ fora do campus 
Maracanã. Dedicada à formação de professores, oferece hoje seis 
cursos de licenciatura, nove de especialização, seis mestrados e 
um doutorado. É a única unidade de uma universidade pública em 
São Gonçalo.

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960, com 
sede em Niterói (RJ), e é um dos principais centros de excelência 
do Brasil e da América Latina. Hoje são mais de 120 cursos de 
graduação e 85 programas de pós-graduação stricto sensu, além 
da pós-graduação lato sensu.



 A UNIRIO originou-se em 1969, reunindo estabelecimentos 
isolados de ensino superior, como a Escola Central de Nutrição, a 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, o Conservatório Nacional 
de Teatro (atual Escola de Teatro), o Instituto Villa-Lobos, a 
Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e o 
Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Em 1979, 
passa a se chamar Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). Em 
2003, seu nome é alterado para Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro, mas a sigla UNIRIO foi mantida.

O Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma unidade criada em 
1972 que articula ações de formação, pesquisa e desenvolvimento 
na área da Educação em Ciências e Saúde. A ele está associado 
o Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências e Saúde.

O Centro Universitário de Volta Redonda é uma instituição 
privada que inicia sua história em 1967. São mais de 20 
cursos de graduação, dois cursos de mestrado e diversos de 
especialização.
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Esta coleção tece assuntos que compõem situações específicas das 
pesquisas em Ensino de Ciências. A organizamos da seguinte forma: 
Volume I - Ensino, Ambiente, Saúde e Movimentos Sociais; Volume II 
- Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização; Volume III - Ensino de 
Ciências e Formação de Professores; Volume IV - Currículo, Políticas 
e Avaliação no Ensino de Ciências; Volume V - Ensino de Ciências, 
Processos e Estratégias de  Ensino-Aprendizagem. O compromisso 
social e a criticidade presente nos textos mostram a intensidade dos 
assuntos trabalhados. Neles, a criatividade entre os temas assinala um 
cenário de reflexão e prática na produção dos saberes docentes. Vemos 
uma urgência de mudanças, em expor as opressões que afligiram 
séculos anteriores e ainda persistem nas necropolíticas, nos mecanismos 
coloniais, nas LGBTQIA+ fobias, nas desigualdades sociais. Não dá 
mais para tolerarmos as arbitrariedades e totalitarismos. Pretendemos o 
caminho da liberdade, da alteridade, da solidariedade e do não preconceito.  
Os artigos apresentam pesquisadores da  área de Ensino que batalham 
para a transformação estrutural, ao se empenharem para alcançar a ética 
científica, social, ambiental e política. Por isso, esperamos que a Coleção 
possa contribuir para uma práxis comprometida com a democratização 
do conhecimento, por meio do livre pensamento e do fazer docente, para 
a   conquista  da “educação como prática da liberdade”, como já nos disse 
Paulo Freire. Por fim, essa coleção homenageia a querida e combativa 
professora Guaracira Gouveia. Na resistência ativa, desejamos que todos 
desfrutem dessa leitura num diálogo atento ao momento presente. 
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